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Kommunstyrelsen 2018-12-04  
 

Plats och tid Svanen, klockan 08:30 – 11:30 
 
 
 
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) 
 Thomas Lövenbo (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  
 Lennart Svensson (V), ersättare  
 Peter Berndtson (SD), ersättare 
 
 Torsten Kindt, miljöstrateg, §§ 257-259  
 Karin Martini, utredare, § 265 
 Kristian Nilsson, kommunpolis, § 265 
 Jonas Hellsten, kommunfullmäktiges ordförande 
 Erland Björkman, t.f. kommunchef 
 Jonas Påhlsson, kommunsekreterare 
 
Utses att justera Rosita Antonsson (S) 
  
Plats och tid för justering Stadshuset den 5 december 2018 klockan 10:00 
 
Paragrafer  §§ 239-265 
 
 
 
Sekreterare __________________________________ 
 Jonas Påhlsson 
 
 
 
Ordförande __________________________________ 
 Elisabet Babic´ (M) 
 
 
 
Justerande __________________________________ 
 Rosita Antonsson (S)
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 239 Dnr 2018-000248  
 

Svar på motion om EU-samordnare 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 
till att medel för tjänst som EU-samordnare finns avsatt i budget för 
2018.  
 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Emma Gröndahl (L) 
att kommunen snarast möjligt tillsätter en tjänst som EU-
samordnare. Kommunledningskontoret konstaterar att det i budget 
för 2018 finns medel avsatta för en tjänst som EU-samordnare och 
landsbygdsutvecklare. Tjänsten har dock inte tillsatts ännu men att 
för avsikt att tillsättas inom den närmaste tiden.  
 
Med hänvisning till att medel för tjänst som EU-samordnare finns 
avsatt i budget för 2018 föreslår kommunledningskontoret att 
kommunfullmäktige ska förklara motionen besvarad.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 27 november 2018 § 250. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 november 2018. 
Motion den 19 maj 2018.  
_____ 
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§ 240 Dnr 2018-000277  
 

Svar på motion om miljödiplomering av kommunens skolor 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige bifaller motionen.  
 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Gudrun Pettersson (C) 
att kommunfullmäktige ska besluta att alla skolor i kommunen ska 
arbeta för att kunna ansöka om diplomering med Grön Flagg alter-
nativt Skolverkets utmärkelse Hållbar utveckling eller likvärdig di-
plomering. Vidare föreslås att kommunfullmäktige instiftar ett år-
ligt miljöpris för skolor som miljödiplomerats. 
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår 
motionen. Barn- och ungdomsnämnden motiverar förslaget till av-
slag med att Grön flagg och Skolverkets utmärkelse Hållbar ut-
veckling skulle kunna vara metoder att uppnå de kommunala och 
statliga målen på miljöområdet men det är tänkbart att rektor och 
undervisande lärare vill organisera och genomföra undervisningen 
även på annat sätt. Nämnden menar att fullmäktige inte ska be-
gränsa rektors och lärares organisering, planering och genomfö-
rande av undervisningen på det aktuella området. 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden instämmer i barn- och ungdoms-
nämndens resonemang men framför att kommunfullmäktige ska bi-
falla motionen i den del som avser ett årligt miljöpris för skolor 
som presterar miljödiplomering och att motionen i övrigt ska anses 
besvarad.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 27 november 2018 § 251. 
Kultur- och utvecklingsnämnden protokoll den 28 november 2018 
§ 171. 
Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 26 september 2018 § 
75. 
Motion den 20 juni 2018. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Erling Cronqvist (C) med instämmande av Eva M Larsson (MP) 
och Kjell Henriksson (S): Bifall till motionen. 
 
  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 
 
Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-
styrelsen beslutar i enlighet med Erling Cronqvists (C) förslag. 
_____ 
 
Ersättarnas mening 

Lennart Svenssons (V) och Margareta Jonsson (L) instämmer i Er-
ling Cronqvists (C) förslag.  
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§ 241 Dnr 2018-000483  
 

Markanvisning för bostadsbebyggelse på del av Nyby 3:38, 

Östra Nyby i Laholm 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner markanvisningsavtalet.  
 

Ärendebeskrivning 

Planeringskontoret har tagit fram ett markanvisningsavtal med 
Derome Hus AB om en större markanvisning på det kommande bo-
stadsområde Östra Nyby. Markanvisningen omfattar området väster 
om gamla banvallen, etapp 1 av Östra Nyby. Markanvisningen om-
fattar ca 80 bostäder fördelade på flerbostadshus, villor och rad- 
och kedjehus. 
 
Markanvisningen omfattar en total markförsäljning om cirka 10–12 
miljoner kronor om flerbostadshusen byggs som hyresrätter. 
Derome Hus AB har för avsikt att uppföra ett flerbostadshus som 
bostadsrätter och ett som hyresrätter. Avtalet innehåller också en 
bestämmelse om att utbyggnaden i sin helhet ska vara påbörjad 
inom 60 månader från det att detaljplanen för området och fastig-
hetsbildningen har fått laga kraft.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 27 november 2018 § 253. 
Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 19 november 2018. 
Avtal om markanvisning.  
_____ 
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§ 242 Dnr 2018-000272  
 

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs 

av privata utförare  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar Program för uppföljning och insyn av 
verksamhet som utförs av privata utförare.  
 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen 5 kap 3§ ska kommunfullmäktige för varje 
mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksam-
heter som utförs av privata utförare. Målet med programmet är att 
säkerställa uppföljning och kontroll av privata utförare, öka all-
mänhetens möjlighet till insyn i privata utförares verksamhet samt 
stimulera till ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anli-
tas av kommunen. 
 
Programmet omfattar endast upphandlad och beställd verksamhet 
där Laholms kommun är huvudman.  
 
Programmet reglerar sammanfattningsvis att:  
Avtal ska utformas på så sätt att verksamhet ska bedrivs i enlighet 
med kommunens krav på kvalitet. 
Varje nämnd ansvarar för att uppföljning och kontroll av privata ut-
förare görs på ett strukturerat och systematiskt sätt. 
Kommunstyrelsen ska årligen, i uppföljning två, redovisa för kom-
munfullmäktige hur arbetet med uppföljning och insyn har bedrivits 
och resultatet av detta.  
 
Programmet gäller för avtal med privata utförare som ingås efter 
programmet fastställts i kommunfullmäktige. Programmet gäller 
även för kommunens helägda bolag.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 27 november 2018 § 252. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 november 2018. 
Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av 
privata utförare.  
_____ 
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§ 243 Dnr 2018-000489  
 

Bestämmelserna om omställningsstöd och pension för förtroen-

devalda 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar revideringen av bestämmelserna om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) vil-
ket ersätter bestämmelserna med samma namn (OPF-KL 14) an-
tagna av kommunfullmäktige den 25 februari 2014 § 27.  
 

Ärendebeskrivning 

Sveriges kommuner och landstings förslag till bestämmelser om 
omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda 
(OPF-KL18) är utformat för tillämpning hos respektive kommun. 
För att bestämmelserna ska äga giltighet krävs ett lokalt antagande 
av fullmäktige.  
 
Bestämmelserna innehåller både regler om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda och innebär sammanfattningsvis att 
omställningsstöd för förtroendevald med uppdrag omfattande mer 
än 40 procent av heltid utgår i en ordning som motsvarar den som 
gäller för kommunens medarbetare. Bestämmelserna gäller förtro-
endevald som tillträtt ett uppdrag efter valet 2014. 
 
Personalutskottet föreslår att kommunfullmäktige antar bestämmel-
ser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda enligt 
OPF-KL18.  
 

Beslutsunderlag 

Personalutskottets protokoll den 20 november 2018 § 23. 
Personalenhetens tjänsteskrivelse den 16 november 2018. 
SKL:s cirkulär 18:31, förslag till bestämmelser om omställnings-
stöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18).  
_____ 
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§ 244 Dnr 2018-000354  
 

Försäljning av Kornhult 2:30 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet.  
 

Ärendebeskrivning 

Fastigheten Laholm Kornhult 2:30 är en liten skogsfastighet på ca 
1,4 ha i Kornhult öster om Hishult. Fastigheten fyller inget kom-
munalt behov varför den har lagts ut till försäljning på Blocket bo-
stad. Fastigheten annonserades ut under två månaders tid under vil-
ket ett anbud kom in.  
 
Ett köpekontrakt där fastigheten säljs för 60 000 kr har upprättats 
av planeringskontoret.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 27 november 2018 § 254. 
Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 16 november 2018. 
Köpekontrakt.  
_____ 
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§ 245 Dnr 2018-000050  
 

Planbesked för del av fastigheten Mellby 1:22 i Mellbystrand 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen bifaller ansökan om planbeskedet för Mellby 
1:22 och beslutar att i kommande detaljplanearbete ska möjlig-
heten att planlägga ytterligare mark för liknande verksamheter 
undersökas. 
 

2. Kommunstyrelsen tar ut en avgift om 18 200 kronor för planbe-
skedet. 
 

3. Kommunstyrelsen placerar detaljplanearbetet på plats 4 i den så 
kallade väntelistan för planärenden. 
 

4. Detaljplanearbetet ska bekostas av kommunen, planavgift tas ut 
i samband med bygglov. Planen beräknas kunna påbörjas hös-
ten 2019 och antas 1,5–2 år efter påbörjat detaljplanearbete.  

 

Ärendebeskrivning 

Företaget Ct Development AB ansöker om planbesked för fastig-
heten Mellby 1:22 som är belägen söder om väg 24, öster om E6 
samt direkt norr om Mellby golfbana och Mellby industriområde. 
Ansökan avser etablering av snabbmatskedja och drivmedelstation 
med tillhörande butik samt service. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer sammantaget att den typen 
av verksamheter som föreslås i ansökan är lämplig med hänsyn till 
områdets närhet till E6, väg 24 och Mellby industriområde.  
 
Vid en kommande detaljplan bedöms det som lämpligt att plan-
lägga ett större område än endast fastigheten Mellby 1:22, exem-
pelvis marken längs med hela infartsvägen till Mellby industriom-
råde. Detta skulle ge ett större samhällsekonomiskt värde och inne-
bära tidsbesparingar.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 27 november 2018 § 255. 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 21 november 2018 § 
174. 
Ansökan om planbesked.  
_____ 
Beslutet skickas till: Sökanden, miljö- och byggnadsnämnden  
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§ 246 Dnr 2018-000355  
 

Planbesked för Nyby 3:57 i Östra Nyby 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens återremitterar ärendet till ledningsutskottet.  
 

Ärendebeskrivning 

Mats Olofsson ansöker om planbesked gäller för fastigheten Nyby 
3:57, belägen söder om Laholms tätort, öster om Ängelholmsvägen. 
Ansökan gäller tillskapandet av 100 stycken studentlägenheter om 
25 kvadratmeter vardera till förmån för gymnasielever samt till-
skapandet av ett äldreboende med 60 stycken vårdplatser. 
 
Området ligger söder om Laholms tätort, cirka 1 kilometer söder 
om väg 24 och direkt öster om Ängelholmsvägen. Laholms kom-
mun har ett godkänt planprogram för området kallat Östra Nyby 
som ligger direkt norr om aktuell fastighet. I planprogrammet ges 
förslag på områden för flerbostadshus och service som skulle kunna 
inrymma den typ av boende som föreslås i planbeskedet. 
 
Då planprogrammet för Östra Nyby är godkänt och en stor del av 
planarbetet redan har gjorts (arkeologi, geoteknik, buller, med 
mera), görs bedömningen att det är mest samhällsekonomiskt att gå 
vidare med en detaljplan för denna del, före planläggning av andra 
kringliggande fastigheter.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 27 november 2018 § 256. 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 21 november 2018 § 
175. 
Ansökan om planbesked.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Elisabet Babic (M) med instämmande av Roland Norrman (M) och 
Erling Cronqvist (C): Ärendet ska återremitteras till 
ledningsutskottet. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag och finner att 
kommunstyrelsen återremitterar ärendet. 
_____ 
Ersättarnas mening 

Lennart Svensson (V) instämmer i kommunstyrelsens beslut. 
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§ 247 Dnr 2018-000356  
 

Planbesked för Tangon 7 i Laholm 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen bifaller ansökan om planbeskedet för 
Tangon 7. En ny detaljplan för Tangon 7 där parkering ska lö-
sas inom den egna fastigheten ska upprättas. 
 

2. Kommunstyrelsen placerar detaljplanearbetet på plats 1 i den så 
kallade väntelistan för planärenden. 
 

3. Detaljplanearbetet ska bekostas av exploatören och att ett plan-
avtal ska tecknas. Planarbetet ska utföras av kommunens egen 
personal alternativt av de konsulter som kommunen har ramav-
tal med. Planen beräknas kunna påbörjas våren 2019 och antas 
1,5–2 år efter påbörjat detaljplanearbete. 
 

4. Kommunstyrelsen tar ut en avgift om 13 650 kronor för planbe-
skedet.  

 

Ärendebeskrivning 

Riksbyggen Koop. Hrf. Tangon har kommit in med ansökan om 
planbesked för fastigheten Tangon 7. Området som ansökan inklu-
derar består idag av cirka 18 000 kvadratmeter stor fastighet som 
idag huserar äldreboendet Tangon. Planområdet är beläget i La-
holms stads västra delar, söder om Västerleden. 
 
Ansökan innefattar en ändring av detaljplan som tillåter en ny 
byggnad med 32 nya lägenheter/vårdplatser, fördelade på tre vå-
ningsplan. Tanken med den nya byggnaden är att sammanfoga två 
befintliga punkthus för att underlätta driften av verksamheten och 
göra den mer kostnadseffektiv 
 
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att störst behov av bostäder 
för äldre finns i Laholms tätort samt i kustområdet, vilket visar på 
en rimlighet i att utveckla verksamheten i Laholm. Det ligger i so-
cialtjänstens intresse att utöka sina verksamheter då verksamheten 
på fastigheten idag är driftmässigt dyr. Förstudier har konstaterat att 
boenden som understiger 60 platser har en negativ effekt på just 
driftskostnader. 
 
 
  forts 
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I ansökan om planbesked föreslås parkeringsplats på område med 
fornlämning. I en kommande detaljplan ska möjligheten att anlägga 
parkering på denna plats studeras vidare. Utgångspunkten är att 
parkering ska lösas inom den egna fastigheten och att detaljplanen 
inte får medföra ingrepp som skadar befintlig fornläm-
ning/kulturmiljö.  
 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 21 november 2018 § 
176. 
Ansökan om planbesked.  
_____ 
 
Beslutet skickas till: 

Sökanden 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 248 Dnr 2018-000219  
 

Svar på granskning av detaljplan för del av Mellby 15:1 i Mell-

bystrand 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan.  
 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har för granskning översänt förslag 
till detaljplan för Mellby 15:1 i Mellbystrand. Planområdet ligger i 
södra Mellbystrand, intill Kolonivägen och Måsvägen, och 
sträcker sig med en grön kil ner mot stranden.  
 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för uppförande av små bostä-
der som riktar sig till målgruppen 55+ på delar av det område som 
tidigare har varit planlagt för naturändamål. I området föreslås det 
uppföras ca 25–30 bostäder i form av sammanbyggda hus, så som 
radhus, parhus och kedjehus i ett våningsplan. Mark inom planom-
rådet avsättas också till någon form av samhällsservice. Syftet är 
även att ändra huvudmannaskapet av allmän plats till kommunalt 
huvudmannaskap inom planområdet.  
 

Beslutsunderlag 

Granskningshandlingar.  
_____ 
 
Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 249 Dnr 2018-000492  
 

Svar på begäran om planeringsbesked för detaljplan för Kärra 

1:9 i Ängelholms kommun 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Laholms kommun har inte något att erinra mot planansökan.  
 

Ärendebeskrivning 

Ängelholms kommun begär ett planeringsbesked beträffande ut-
byggnad av ett verksamhetsområde på fastigheten Kärra 1:9 i Norra 
Varalöv.  
 
Ängelholms kommun har meddelat positivt planbesked för en an-
sökan om planbesked. Planansökan omfattar fastigheten Kärra 1:9. 
Sökande önskar att pröva möjligheten att etablera ett verksamhets-
område för logistik och e-handel på en yta om drygt 61 hektar och 
med en exploateringsgrad på cirka 45 procent. Den föreslagna 
sammanlagda byggnadsarean uppgår till cirka 265 000 kvadratme-
ter. 
 
Planeringskontoret föreslår att Laholms kommun inte har något att 
erinra mot planansökan.  
 

Beslutsunderlag 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 21 november 2018. 
Begäran om planeringsbesked.  
_____ 
 
Beslutet skickas till: 

Ängelholms kommun 
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§ 250 Dnr 2018-000478  
 

Ansökan om bidrag ur Lundgrenska donationsfonden för an-

läggning av fast brygga med hopptorn vid Glänninge sjö 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beviljar kultur- och utvecklingsnämnden bidrag 
om 750 tkr ur Lundgrenska donationsfonden för delfinansiering av 
anläggande av en fast brygga med ett fem meter högt hopptorn vid 
Glänninge sjö.  
 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden ansöker om 750 tkr ur Stiftelsen 
Lundgrenska donationsfonden för att anlägga en fast brygga med 
ett fem meter högt hopptorn vid Glänninge sjö. 
 
Kommunledningskontoret konstaterar att åtgärden faller inom det 
område som Lundgresnka donationsfonden får användas till enligt 
testamentet. I kultur- och utvecklingsnämndens budget för 2018 av-
sattes medel om 1 000 tkr för tillgänglighetsanpassning av Glän-
ningesjö badplats inklusive ett nytt hopptorn. I ursprungsförslaget 
fanns ett tre meter högt hopptorn på en flytande protonbrygga.  
 
Efter dialoger med allmänheten har önskemål om ett fast förankrat 
hopptorn på fem meter förordats. Av anslagna medel till nämnden 
under 2018 beräknas cirka 750 tkr återstå till projektets förfogande. 
Kostnaden för ett hopptorn på fem meter förankrat i en fast brygga 
beräknas kosta cirka 1 500 tkr. Om kommunfullmäktige beslutar 
om att projektet ska förändras föreslås merkostnaden av projektet 
finansieras via bidrag från Lundgrenska donationsfonden.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 27 november 2018 § 259. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 november 2018. 
Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 31 oktober 2018 § 
160.  
_____ 
 
Beslutet skickas till: 

Kultur- och utvecklingsnämnden 
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§ 251 Dnr 2016-000075  
 

Begäran om ändring av villkor om extern finansiering för an-

läggande av utegym i Knäred och Våxtorp 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner att kultur- och utvecklingsnämnden 
inte tar någon extern finansiering i anspråk för anläggande av två 
utegym.  
 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag den 8 februari 2016 av föreslogs att det ska 
anläggas nya utegym vid motionsslingorna i Knäred och Våxtorp. 
Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade den 21 september 2016 
§ 111 att bifalla medborgarförslaget. 
 
Kultur- och utvecklingsverksamheten begärde medel för anläg-
gande av två utegym med 500 tkr av kommunfullmäktige. Kom-
munfullmäktige anslog 250 tkr till nämnden och resterande del 
skulle finansieras externt. Verksamheten har varit i kontakt med 
Laholms kommuns Snickeri om de har möjlighet att bygga utegym 
liknande de som anlagts vid Folkhälsocentrum och Hökafältet. 
Snickeriet har möjlighet att anlägga två utegym inom ramen av 250 
tkr och därmed behövs ingen extern finansiering.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 27 november 2018 § 260. 
Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 31 oktober 2018 § 
161.  
_____ 
 
Beslutet skickas till: 

Kultur- och utvecklingsnämnden 
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§ 252 Dnr 2018-000490  
 

Prenumeration på Dagens Samhälle för 2019-2022 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Följande förtroendevalda och kontor erbjuds prenumeration på Da-
gens Samhälle: 
 
− Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 
− Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare 
− Kommunrevisorerna 
− Ordförande samt förste och andre vice ordförande i miljö- och 

byggnadsnämnden 
− Ordförande samt förste och andre vice ordförande i social-

nämnden 
− Ordförande samt förste och andre vice ordförande i barn- och 

ungdomsnämnden 
− Ordförande samt förste och andre vice ordförande i kultur- och 

utvecklingsnämnden 
− Samt kansli-, ekonomi- och personalenheterna.  
 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommun har fått en förfrågan om prenumeration på tid-
ningen Dagens Samhälle för år 2019. Dagens Samhälle är nyhets-
tidningen för både förtroendevalda och tjänstemän i landets kom-
muner och landsting. Tidningen innehåller reportage om politik, 
ekonomi och offentliga affärer.  
 
Efter beslut i kommunstyrelsen har följande förtroendevalda och 
kontor under förra mandatperioden erbjudits prenumeration på Da-
gens Samhälle: 
 
− Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ledamöter och er-

sättare 
− Revisorerna 
− Ordförande samt förste och andre vice ordförande i miljö- och 

byggnadsnämnden, socialnämnden, barn- och ungdomsnämn-
den och kultur- och utvecklingsnämnden 

− Samt kansli-, ekonomi- och personalenheterna. 
 
En prenumeration kostar 1 955 kr exklusive moms.  
 
  forts 
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forts 
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 27 november 2018 § 261.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Lövenbo (SD): Kommunstyrelsen ska inte bekosta någon 
prenumeration på tidningen Dagens Samhälle. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-
styrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag till be-
slut. 
_____ 
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§ 253 Dnr 2018-000187  
 

Kommunstyrelsens nämndsplan 2019 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer nämndsplan 2019 för kommunstyrel-
sen.  
 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål utgår från visionen och ut-
trycker den politiska viljan angående kommunens utveckling. In-
riktningsmål fastställs vart fjärde år, det första året på en mandatpe-
riod. Inriktningsmålen utgör samtidigt de verksamhetsmål som är 
av betydelse för god ekonomisk hushållning. De nu gällande, 12 in-
riktningsmålen är strukturerade i följande fyra målområden; Barn 
och unga, Hållbar tillväxt, Utbildning, näringsliv och företagsamhet 
och Trygg välfärd. 
 
Nämnderna har överlämnat nämndsplaner till kommunstyrelsen. 
Nämndernas analyser och andra bedömningar bildar underlag för 
kommunstyrelsens arbete med att framställa ett förslag på budget 
och kommunplan till kommunfullmäktige där de sammantagna 
ekonomiska förutsättningarna vägs samman. Kommunfullmäktige 
beslutade den 27 november 2018 om kommunplan med budget år 
2019 samt ekonomisk plan år 2020-2021. 
 
Kommunstyrelsen fastställer nu nämndsplan för styrelsen i över-
ensstämmelse med kommunplanen.  
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens nämndsplan 2019.  
_____ 
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§ 254 Dnr 2018-000075  
 

Kommunstyrelsens organisation 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer att kommunstyrelsen organiseras i tre 
verksamheter; kommunledningskontoret, servicekontoret och rädd-
ningstjänsten.  
 
Kommunstyrelsens högsta beslutande tjänsteman är kommunche-
fen. Denne biträds av en biträdande kommunchef som kombinerar 
rollen som biträdande kommunchef med en roll som verksamhets-
chef alternativt enhetschef inom kommunledningskontoret. 
 
Följande strateger tillhör strategienheten: 
− enhetschef 
− fastighetsstrateg 
− miljöstrateg 
 
Följande strateger föreslås tillhöra strategienheten: 
− kommunstrateg flyttas från kommunchefens stab till strategien-

heten. 
− inkluderingsstrateg flyttas från kommunchefens stab till strate-

gienheten. 
− Ungdomssamordnaren flyttas från kultur- och utvecklings-

nämndens verksamhet till kommunstyrelsen.  
− Verksamhetsutvecklaren flyttas från IT-enheten till strategien-

heten och får titeln digitaliseringsstrateg.  
 
Följande tjänster och kompetenser föreslås tillföras enheten för 
översiktlig planering, mark och exploatering och projekt, PEP. PEP 
blir en ny enhet som föreslås inrättas under kommunledningskon-
toret. De nya projektledarna finansieras inom ramen för projekten. 
− enhetschef 
− översiktsplanerare 
− mark och exploateringsingenjör 
− mark och exploateringsstrateg 
− två projektledare 
 
Utredare flyttas från planeringskontorets stab till kanslienheten. 
 
 
  forts 
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Delar av kommunikationsenheten föreslås flyttas från sin nuva-
rande placering på servicekontoret till kommunledningskontoret. 
Kommunikationsenhetens personal som idag tillhör medborgarser-
vice och kontorsservice kommer fortsatt att vara placerade på ser-
vicekontoret under en gemensam enhet som kommer att heta med-
borgar- och kontorsservice.   
 
I kommunikationsenheten på kommunledningskontoret föreslås föl-
jande funktioner finnas:  
− kommunikationschef 
− två kommunikatörer 
 
Organisationsförslaget träder i kraft den 1 januari 2019.  
 
Finansiering sker inom befintlig ram för kommunstyrelsen.  
 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 13 mars 2018, § 51, att godkänna 
ett av kommunledningskontoret framlagt förslag till ny organisation 
för kommunstyrelsens verksamheter. Organisationen skulle gälla 
från och med den 1 september 2018. Det huvudsakliga syftet med 
omorganisationen var att skapa en tydligare åtskillnad mellan lö-
pande driftverksamhet och långsiktiga och strategiska planerings-
uppgifter. För att uppnå en sådan förändring beslutades att bilda ett 
servicekontor för att svara för den löpande driftverksamheten, såväl 
internt som externt.  
 
Kommunstyrelsen beslutade sedan den 14 augusti 2018, § 154, att 
ompröva beslutad organisationsförändring för kommunstyrelsen. 
Planerade verksamhetsöverföringar till planeringskontoret och öv-
riga förändringar inom detta kontor beslutades att avbrytas i avvak-
tan på fördjupade analyser.  
 
Personalutskottet lägger nu fram förslag till organisation för kom-
munstyrelsen att gälla från och med den 1 januari 2019.  
 

Beslutsunderlag 

Personalutskottets protokoll den 20 november 2018 § 24. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 november 2018. 
Risk- och konsekvensanalys.  
 
  forts 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Roland Norrman (M) med instämmande av Erling Cronqvist (C) 
och Elisabet Babic (M): Bifall till personalutskottets förslag. 
Kjell Henriksson (S): Ärendet ska återremitteras till personal-
utskottet för att se över möjligheten till effektivisering och ratio-
nalisering. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 
och finner att ärendet ska avgöras idag. Omröstning begärs. 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja.  
Dens som vill återremittera ärendet rösta nej. 
 
Omröstningsresultat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med fem ja-röster, tre nej-röster och en som avstår beslutar 
kommunstyrelsen att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordföranden frågar därefter om personalutskottets förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med personal-
utskottets förslag. 
 
 
 
 
 
 
  forts 

Ledamot/tjänstgörande 

ersättare Ja-röster Nej-röster Avstår 

Erling Cronqvist (C) X   
Kjell Henriksson (S)  X  
Roland Norrman (M) X   
Lena Olofsdotter (C) X   
Eva M Larsson (MP) X   
Annita Asplid (S)  X  
Rosita Antonsson (S)  X  
Thomas Lövenbo (SD)   X 
Elisabet Babic (M) X   
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Reservation 

Kjell Henriksson (S), Rosita Antonsson (S) och Annita Asplid (S) 
reserverar sig mot beslutet med hänvisning att varken personalut-
skottet eller kommunstyrelsen har beaktat fullmäktiges beslut att 
utskottet aktivt ska arbeta med organisationsfrågorna. En klar ob-
struktion mot fullmäktiges beslut om var ansvaret för organisations-
frågorna ska ligga 
_____ 
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§ 255 Dnr 2018-000352  
 

Svar på remiss av Boverkets rapporter Dokumentationssystem 

för byggprodukter och Klimatdeklaration av byggnader samt 

delbetänkandet Resurseffektiv användning av byggmaterial 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Laholms kommun tillstyrker förslagen i Boverkets rapporter 
2018:22 Dokumentationssystem för byggprodukter och 
2018:23 Klimatdeklaration av byggnader samt delbetänkandet 
SOU 2018:51 Resurseffektiv användning av byggmaterial.  

 
2. Laholms kommun förordar införandetid enligt punkt C i Bo-

verkets rapport 2018:22 Dokumentationssystem för byggpro-
dukter, i takt med övriga EU vilket möjliggör inköp av bygg-
material även från andra EU-länder gällande dokumentations-
system för byggprodukter.  

 

Ärendebeskrivning 

Näringslivsdepartementet har remitterat Boverkets rapporter 
2018:22 Dokumentationssystem för byggprodukter och 2018:23 
Klimatdeklaration av byggnader samt delbetänkandet SOU 2018:51 
Resurseffektiv användning av byggmaterial till Laholms kommun.  
 
Laholmshem AB har vid bolagets styrelsesammanträde den 1 no-
vember 2018 lämnat förslag till yttrande över remissen till kom-
munstyrelsen. Sammanfattningsvis tillstyrker bolaget förslagen i 
remissen. Vad gäller Boverkets rapport 2018:22 Dokumentations-
system för byggprodukter förordar bolaget en införandetid enligt 
punkt C i takt med övriga EU vilket möjliggör inköp av bygg-
material även från andra EU-länder gällande dokumentationssystem 
för byggprodukter.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 27 november 2018 § 263. 
Yttrande från Laholmshem AB den 1 november 2018. 
Boverkets rapport Dokumentationssystem för byggprodukter. 
Boverkets rapport Klimatdeklaration av byggnader. 
Delbetänkandet Resurseffektiv användning av byggmaterial.  
_____ 
 
Beslutet skickas till: 

Näringslivsdepartementet       
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§ 256 Dnr 2018-000363  
 

Svar på remiss av delbetänkandet Kamerabevakning i brotts-

bekämpningen - ett enklare förfarande (SOU 2018:62) 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Laholms kommun har inget att erinra mot förslagen i remissen.  
 

Ärendebeskrivning 

Justitiedepartementet har remitterat delbetänkandet Kamerabevak-
ning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande (SOU 2018:62) 
till Laholms kommun. 
 
I betänkandet föreslås att:  
− tillståndsplikten vid kameraövervakning tas bort för Polismyn-

digheten, Kustbevakningen, Säkerhetspolisen och Tullverket. 
− inför kameraövervakning ska myndigheterna göra intresseav-

vägningen mellan bevakningsintresset och medborgarnas in-
tegritetsintresse. Intresseavvägningen ska dokumenteras. 

 
Räddningstjänsten har upprättat ett förslag till yttrande som sam-
manfattningsvis inte har några invändningar mot förslagen i betän-
kandet.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 27 november 2018 § 262. 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse den 30 oktober 2018. 
Delbetänkandet Kamerabevakning i brottsbekämpningen - ett en-
klare förfarande (SOU 2018:62).  
_____ 
 
Beslutet skickas till: 

Justitiedepartementet      
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§ 257 Dnr 2017-000227  
 

Ansökan om lagligförklaring samt tillstånd till bortledande av 

vatten fram till Oxhults vattenkraftverk på Oxhult 2:6, 

Smedjeån 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Laholms kommun vill påtala vikten av bevarandet av våra småska-
liga vattenverk i Laholms kommun där vi ser att de har tagit ansvar 
för vandringsvägar för fiskar. Det är viktig att lämpliga avvägning-
ar görs mellan nyttan av miljöåtgärder och behovet av el från vat-
tenkraft.  
 

Ärendebeskrivning 

Ägaren till Oxhult 2:6 har hos mark- och miljödomstolen ansökt 
om lagligförklaring och tillstånd till bortledning av vatten fram till 
Oxhults vattenkraftverk i Smedjeån. Kommunstyrelsen har den 13 
juni 2017, § 135, lämnat synpunkter på hur ansökan bör komplette-
ras.  
 
Planeringskontoret har upprättat förslag till yttrande över ansökan.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 27 november 2018 § 268. 
Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 15 november 2018.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva M Larsson (MP): Kommunstyrelsen ska yttra sig i enlighet 
med planeringskontorets förslag till yttrande. 
Erling Cronqvist (C): Bifall till ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-
styrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande besluts-
gång: Ja-röst för ledningsutskottets förslag. Nej-röst för Eva M Lar-
ssons (MP) förslag. 
 
 
 
 
 
  forts 
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Med åtta ja-röster mot en nej-röst beslutar kommunstyrelsen i en-
lighet med ledningsutskottets förslag. 
 
Reservation 

Eva M Larsson (MP) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Ersättarnas mening 

Lars Gustafsson (KD) och Margareta Jonsson (L) instämmer i 
kommunstyrelsen beslut. 
 
Beslutet skickas till: 

Mark- och miljödomstolen      
 
 

Ledamot/tjänstgörande 

ersättare Ja-röster Nej-röster Avstår 

Erling Cronqvist (C) X    
Kjell Henriksson (S) X    
Roland Norrman (M) X    
Lena Olofsdotter (C) X    
Eva M Larsson (MP)  X   
Annita Asplid (S) X    
Rosita Antonsson (S) X    
Thomas Lövenbo (SD) X    
Elisabet Babic (M) X    
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§ 258 Dnr 2017-000308  
 

Ansökan om lagligförklaring samt tillstånd till bortledande av 

vatten för elproduktion mm på Horsabäck 1:12, Smedjeån 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Laholms kommun vill påtala vikten av bevarandet av våra småska-
liga vattenverk i Laholms kommun där vi ser att de har tagit ansvar 
för vandringsvägar för fiskar. Det är viktig att lämpliga avvägning-
ar görs mellan nyttan av miljöåtgärder och behovet av el från vat-
tenkraft.  
 

Ärendebeskrivning 

Ägaren till Horsabäck 1:12 har hos mark- och miljödomstolen an-
sökt om lagligförklaring av vattenanläggning för vattenverksamhet 
med elproduktion samt tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken till bort-
ledning av ytvatten mm i Smedjeån.  
 
Kommunstyrelsens ledningsutskott har i sitt yttrande den 5 juni 
2017, § 176, över inlämnat förslag till ansökan bl a framfört syn-
punkter på hur ansökan bör kompletteras. Planeringskontoret har 
upprättat förslag till yttrande över ansökan.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 27 november 2018 § 267.  
Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 14 november 2018.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva M Larsson (MP): Kommunstyrelsen ska yttra sig i enlighet 
med planeringskontorets förslag till yttrande. 
Erling Cronqvist (C): Bifall till ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-
styrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande besluts-
gång: Ja-röst för ledningsutskottets förslag. Nej-röst för Eva M Lar-
ssons (MP) förslag. 
 
 
 
 
  forts 
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forts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med åtta ja-röster mot en nej-röst beslutar kommunstyrelsen i en-
lighet med ledningsutskottets förslag. 
 
Reservation 

Eva M Larsson (MP) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Ersättarnas mening 

Lars Gustafsson (KD) och Margareta Jonsson (L) instämmer i 
kommunstyrelsen beslut. 
 
Beslutet skickas till:  

Mark- och miljödomstolen   
    

Ledamot/tjänstgörande 

ersättare Ja-röster Nej-röster Avstår 

Erling Cronqvist (C) X    
Kjell Henriksson (S) X    
Roland Norrman (M) X    
Lena Olofsdotter (C) X    
Eva M Larsson (MP)  X   
Annita Asplid (S) X    
Rosita Antonsson (S) X    
Thomas Lövenbo (SD) X    
Elisabet Babic (M) X    
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§ 259 Dnr 2017-000157  
 

Ansökan om lagligförklaring av befintlig dammbyggnad och 

fortsatt vattenverksamhet vid Ränneslövs kvarn mm på Rän-

neslöv 10:21, Smedjeån 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Laholms kommun vill påtala vikten av bevarandet av våra småska-
liga vattenverk i Laholms kommun där vi ser att de har tagit ansvar 
för vandringsvägar för fiskar. Det är viktig att lämpliga avvägning-
ar görs mellan nyttan av miljöåtgärder och behovet av el från vat-
tenkraft.  
 

Ärendebeskrivning 

Ägarna till Ränneslövs kvarn, har hos mark- och miljödomstolen 
ansökt om lagligförklaring av befintlig dammbyggnad och fortsatta 
vattenverksamhet vid Ränneslövs kvarn m.m.  
 
Kommunstyrelsen har den 13 juni 2017, § 136 lämnat synpunkter 
på förslag till ansökan, bl.a. om hur ansökan bör kompletteras. 
 
Planeringskontoret har upprättat förslag till yttrande över ansökan.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 27 november 2018 § 266. 
Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 13 november 2018.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva M Larsson (MP): Kommunstyrelsen ska yttra sig i enlighet 
med planeringskontorets förslag till yttrande. 
Erling Cronqvist (C): Bifall till ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-
styrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande besluts-
gång: Ja-röst för ledningsutskottets förslag. Nej-röst för Eva M Lar-
ssons (MP) förslag. 
 
 
 
 
  forts 
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forts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med åtta ja-röster mot en nej-röst beslutar kommunstyrelsen i en-
lighet med ledningsutskottets förslag. 
 
Reservation 

Eva M Larsson (MP) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Ersättarnas mening 

Lars Gustafsson (KD) och Margareta Jonsson (L) instämmer i 
kommunstyrelsen beslut. 
 
Beslutet skickas till: 

Mark- och miljödomstolen      
 
 

Ledamot/tjänstgörande 

ersättare Ja-röster Nej-röster Avstår 

Erling Cronqvist (C) X    
Kjell Henriksson (S) X    
Roland Norrman (M) X    
Lena Olofsdotter (C) X    
Eva M Larsson (MP)  X   
Annita Asplid (S) X    
Rosita Antonsson (S) X    
Thomas Lövenbo (SD) X    
Elisabet Babic (M) X    
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§ 260 Dnr 2018-000376  
 

Laholms kommuns miljöpris 2018 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Laholms kommuns miljöpris 2018 tilldelas N.N.  
 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 27 februari 1997 § 18 beslutat om fö-
reskrifter för Laholms kommuns miljöpris. Kommunen delar årlig-
en ut ett miljöpris som stöd, uppmuntran eller belöning för i kom-
munen förtjänstfullt utförd insats inom natur- och miljövården. 
 
Enligt föreskrifterna § 4 ska pristagare utses av kommunstyrelsen. 
Förslag till pristagare jämte motivering till förslaget ska ha kommit 
in till kommunstyrelsen senast den 1 oktober 2018. Pristagare kan 
dessutom nomineras inom kommunstyrelsen. Miljöpriset överläm-
nas vid kommunfullmäktiges sista sammanträde för året.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 27 november 2018 § 265. 
Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 20 oktober 2018. 
Föreskrifter för Laholms kommuns miljöpris. 
Nomineringar till Laholms kommuns miljöpris 2018.  
_____ 
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§ 261 Dnr 2018-000471  
 

Laholms kommuns personalstipendium 2018 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Laholms kommuns personalstipendium 2018 tilldelas N.N.
  
 

Ärendebeskrivning 

Laholm kommuns personalstipendium om 10 000 kr utdelas till en-
skild anställd eller till ett arbetslag inom Laholms kommun med 
tillhörande bolag som med engagemang, kompetens och förmåga 
att omsätta idéer i praktisk handling uppfyllt något av nedanstående 
kriterier: 
− Utvecklat verksamheten 
− Stärkt det hälsofrämjande arbetet 
− Genomfört miljöinsats på arbetsplatsen/kommunen  
− På annat sätt utmärkt sig med engagemang för verksamhetens 

bästa 
 
Personalstipendiet utdelas på grundval av förslag från gemene man. 
Förslaget ska följas av särskild motivering och andra handlingar 
som den, som lämnar förslaget önskar åberopa. Personalutskottet 
lägger förslag till kommunstyrelsen som beslutar om vem eller 
vilka som ska erhålla personalstipendiet. 
 
Stipendiet delas ut i samband med kommunfullmäktiges samman-
träde i december. 
  
Sju förslag till mottagare av personalstipendiet 2018 har lämnats in.  
 

Beslutsunderlag 

Personalutskottets protokoll den 20 november 2018 § 21. 
Riktlinjer för Laholm kommuns personalstipendium. 
Nomineringar till personalstipendium 2018.  
_____ 
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§ 262 Dnr 2018-000428  
 

Nominering av ledamöter till styrelsen för Kommuninvest eko-

nomisk förening 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Laholms kommun nominerar Erling Cronqvist (C) som ledamot till 
styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening.  
 

Ärendebeskrivning 

Valberedningen för Kommuninvest ekonomisk förening bjuder in 
medlemmarna i föreningen till att nominera en eller flera personer 
att väljas till föreningsstyrelsen. Valet av styrelseledamöter sker vid 
den ordinarie föreningsstämman torsdagen den 11 april 2019. 
 
De personer som föreslås ingå i styrelsen ska ha förtroendeuppdrag 
hos kommun eller landsting/region som vid tidpunkten för den or-
dinarie föreningsstämman är medlem i den ekonomiska föreningen. 
Valberedningen ser det som mycket betydelsefullt med en aktiv 
föreningsstyrelse där ledamöternas närvaro värderas högt och där 
suppleanternas regelmässigt deltar vid sammanträdena oavsett om 
de behöver tjänstgöra eller inte. Styrelsen sammanträder cirka 5-6 
gånger per år och de flesta sammanträdena äger rum i Stockholm.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 27 november 2018 § 264. 
Skrivelse från valberedningen för Kommuninvest ekonomisk före-
ning.  
_____ 
 
Beslutet skickas till: 

Valberedningen för Kommuninvest ekonomisk förening      
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§ 263 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 29 november 2018. 
Förteckning över synpunkter och förslag den 29 november 2018.  
_____ 
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§ 264 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 27 november 2018. 
Förteckning över delegationsbeslut den 29 november 2018. 
Räddningstjänstens delegationsbeslut oktober 2018.  
_____ 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 37 

Kommunstyrelsen 2018-12-04  
 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 265 Dnr 2018-000003  
 

Informationsärenden 

 

Information om polisens och kommunens gemensamma 
trygghetsenkät 
Karin Martini och Kristian Nilsson 

 
Information från verksamheten 
Erland Björkman 

 
Information från kommunberedningen 
Elisabet Babic 

 
Information från personalutskottet 
Erling Cronqvist 

_____ 
 
 
 


