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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 1 Dnr 2018-000216  

 

Antagande av detaljplan för del av fastigheten Åmot 2:4 Mar-

garetavägen i Mellbystrand   

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för del av Åmot 

2:4, Margaretavägen i Mellbystrand enligt 5 kapitlet 27 § plan- och 

bygglagen (2010:900/2014:900). Planförslaget medför inte någon 

betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning har 

därmed inte 

upprättats.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen biföll den 10 november 2015 § 226 ansökan om 

planbesked för Åmot 2:4.  

 

Syftet med detaljplanen är att ändra användning av allmän plats-

mark, natur, till kvartersmark, bostäder. Detaljplanen ska möjlig-

göra användningen kvartersmark, bostäder, där det redan idag finns 

tre fritidshus. För de obebyggda delarna av området kvarstår an-

vändningen; natur. 

 

Planområdet är beläget vid Margaretavägen i norra delen av Mell-

bystrand och ligger cirka 220 meter från strandlinjen. Planförslaget 

har samråtts från den 11 april 2018 till den 4 juni 2018 därefter 

granskats från den 17 september 2018 till den 19 oktober 2018.  

Synpunkterna efter granskningen har sammanställts i ett gransk-

ningsutlåtande. Planen hanteras med standardförfarande och be-

döms nu vara klar för att antas.  

 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 19 december 2018 § 

189.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 2 Dnr 2018-000474  

 

Förvärv av del av Trulstorp 1:92 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner överenskommelse om fastig-

hetsreglering. 

 

2. Kommunfullmäktige medger kommunstyrelsen tilläggsanslag 

om 3 500 000 kronor i 2019 års revidering av investeringsbud-

geten. Anslaget finansieras genom motsvarande minskning av 

kommunens rörelsekapital.  

 

Ärendebeskrivning 

LRF Konsult bjöd under november 2018 ut del av fastigheten Trul-

storp 1:92 till försäljning. Området omfattas av kommunens fördju-

pade översiktsplan för Åmot antagen av kommunfullmäktige den 

30 augusti 2011, § 104.  

 

Med anledning av att området är utpekat för bland annat bostadsbe-

byggelse i den fördjupade översiktsplanen samt att kommunen i 

princip inte äger någon mark inom planområdet så anses marken 

nödvändig att förvärva.  

 

Efter förhandling med säljaren har köpeskilling bestämts till 3 500 

000 kronor. I priset ingår även att kommunen köper till ytterligare 

2,8 hektar jordbruksmark av Trulstorp 1:92 beläget i nära anslut-

ning till Laholms järnvägsstation. Affären sker genom fastighetsre-

glering där marken överförs till kommunens fastighet Trulstorp 1:9 

och säljaren står för lantmäterikostnaderna.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 januari 2019. 

Överenskommelse om fastighetsreglering.  

_____ 

 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Kommunstyrelsen 2019-01-15  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 3 Dnr 2016-000401  

 

Förvärv av Skummeslöv 4:1 i Skummeslövsstrand 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner överenskommelse om fastig-

hetsreglering. 

 

2. Kommunfullmäktige medger kommunstyrelsen tilläggsanslag 

om 5 250 000 kronor i 2019 års revidering av investeringsbud-

geten. Anslaget finansieras genom motsvarande minskning av 

kommunens rörelsekapital.  

 

Ärendebeskrivning 

LRF Konsult bjöd under våren 2018 ut ca 12,6 hektar av fastighet-

en Skummeslöv 4:1 beläget väster om motorvägen i Skum-

meslövsstrand till försäljning för en summa av 6 miljoner kronor.  

 

I gällande översiktsplan är området är till största delen utpekat som 

intressant för bostads-, service- och kontorsbebyggelse. Då kom-

munen inte äger några större sammanhängande markområde i 

Skummeslövsstrand menar planeringskontoret att marken bör för-

värvas. Område kan användas för bostadsbebyggelse och även för 

eventuell kommunal service som kan komma att behövas på orten i 

framtiden.  

 

Efter förhandling har köpeskillingen bestämts till 5 250 000 kronor. 

I uppgörelsen ingår att säljarna får nyttja marken för lantbruksän-

damål fritt fram till den 31 januari 2020 och att kommunen avstår 

ett markområde bestående av ett gammalt mindre grustag om ca 

2 000 m2. Grustaget bedöms inte ha något större ekonomiskt värde 

då det inte kan bebyggas och inte kan brukas som åkermark.  

 

Förvärvet sker genom fastighetsreglering där marken överförs till 

kommunens fastighet Skummeslöv 30:10 och säljarna står för 

lantmäterikostnaderna. På marken som förvärvas har kommunen ut-

fört geotekniska undersökningar som visar att marken är lämplig 

för bostadsbebyggelse. Innan marken kan bebyggas med bostäder 

krävs dock att bullerpåverkan från motorvägen och Västkustbanan 

minskas kraftigt genom bullerdämpande åtgärder.  

 

 

 

 forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Beslutsunderlag 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2018. 

Överenskommelse om fastighetsreglering.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 4 Dnr 2016-000166  

 

Beställning hos Kommunfastigheter i Laholm AB av om- och 

nybyggnation av skola samt nybyggnation av förskola i Skott-

torp 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner projektering och kostnad för om- 

och nybyggnation skola samt nybyggnation av förskola i Skottorp 

och uppdrar åt kommunstyrelsen att beställa om- och nybyggnation 

i enlighet med förstudiens alternativ 1.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfastigheter i Laholm AB har den 25 september 2018 över-

lämnat en förstudie avseende utbyggnad av Skottorpsskolan. För-

studien har remitterats till barn- och ungdomsnämnden. 

 

I förstudien föreslås en livstidsförlängning av befintlig skolan samt 

en nybyggd F-6 skola och ett nytt tillagningskök som ska försörja 

både skola och förskola. Vidare föreslås nuvarande Mumindalens 

förskola rivs och ersätts med en ny förskolan. Totalt beräknas inve-

steringen uppgå till 164 000 tkr vilket ger en årlig hyra om 8 540 

tkr. 

 

Kommunfastigheter i Laholm AB beräknar att total projekttid från 

fullmäktiges godkännande är 33-48 månader beroende på om 

Mumindalens förskola evakueras under byggtiden eller ej.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 28 november 2018 § 

94. 

Förstudie den 25 september 2018.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Roland Norrman (M) med instämmande av Kjell Henriksson (S) 

och Bertil Johansson (LP): Bifall till barn- och ungdomsnämndens 

förslag. 

Lars Gustafsson (KD) med instämmande av Ann-Heléne Djivjak 

(SD): Kommunstyrelsen ska föreslå fullmäktige att beställa 

byggnation enligt alternativ två. 

 

 

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 

kommunstyrelsen beslutar i enlighet med barn- och 

ungdomsnämndens förslag. 

 

Omröstning begärs och verställs. Kommunstyrelsen godkänner 

följande beslutsgång: Den som bifaller beställning enligt alternativ 

ett röstar ja. Den som bifaller beställning enligt alternativ två röstar 

nej. 

 

Omröstningsresultat 

 

Ledamot/tjänstgörande 

ersättare Ja Nej Avstår 

Roland Norrman (M) 1   

Kjell Henriksson (S) 1   

Angeline Eriksson (C) 1   

Eric Semb (M) 1   

Lars Gustafsson (KD)  1  

Bertil Johansson (LP) 1   

Peter Berndtson (SD)  1  

Ann-Helene Djivjak (SD)  1  

Erling Cronqvist (C) 1   

Summa 6 3 0 

 

Med 6 ja-röster för alternativ ett och 3 nej-röster för alternativ två 

beslutar kommunstyrelsen i enlighet med barn- och 

ungdomsnämndens förslag. 

 

Reservationer 

Lars Gustafsson (KD), Peter Berndtson (SD) och Ann-Heléne 

Djivjak (SD) reserverar sig mot beslutet. 

____ 

 

Ersättarnas mening 

Margareta Jonsson (L) instämmer i Lats Gustafssons förslag till be-

slut. 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Kommunstyrelsen 2019-01-15  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 5 Dnr 2018-000309  

 

Svar på motion om utvärdering av kommunens engagemang i 

Laholmsbuktens VA (LBVA) 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Bertil Johansson (LP) 

att en ojävig utvärdering genomförs om Laholms kommuns samar-

bete med LBVA och att Laholm avbryter samarbetet med LBVA 

och återgår till att själv sköta sin verksamhet när det gäller vatten 

och avlopp. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 23 juni 2010, § 98, att inrätta en 

gemensam nämnd för allmän VA-försörjning inom Halmstads och 

Laholms kommuner. Den 22 juni 2010 fattade kommunfullmäktige 

i Halmstads kommun ett likalydande beslut. Nämnden trädde i kraft 

den 1 januari 2011. Bakgrunden till beslutet var att båda kommu-

nerna stod inför stora utmaningar både vad gällde kompetensför-

sörjning och möjligheterna att kunna erbjuda en trygg, uthållig och 

kostnadseffektiv VA-försörjning. Vid den tidpunkten bedömdes 

gemensam nämnd vara den lämpligaste organisationsformen för 

samverkan. 

 

Under 2017 har ägarsamrådet (kommunstyrelsens presidium och 

kommunchef i respektive kommun samt LBVA:s presidium och 

förvaltningschefen för LBVA) diskuterat hur nuvarande och fram-

tida samverkan inom VA ser ut samt vilken driftform som är lämp-

ligast för LBVA. Ägarsamrådet har uppdragit åt en konsult att ut-

reda befintlig organisationsform för LBVA, organisationens fram-

tida utveckling och en eventuell bolagisering av verksamheten. 

 

Då en utvärdering av LBVA är genomförd och med hänvisning till 

hur svårt det är för en enskild kommun att hantera de utmaningar 

som VA-verksamheterna står inför, föreslår kanslienheten att 

kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 november 2018. 

Motion den 22 juli 2018.  

 

  forts 
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forts 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP): Bifall till motionen. 

Lars Gustafsson (KD) med instämmande av Roland Norrman (M): 

Avslag på motionen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner 

kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

motionen. 

 

Reservation 

Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 
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§ 6 Dnr 2018-000513  

 

Investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler - Hasslövs 

bygdegård 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige utfäster sig på grundval av föreliggande 

ansökan att för planerade åtgärder på Hasslövs bygdegård 

lämna Hasslövs bygdegårdsförening bidrag med 30 procent av 

det bidragsunderlag som berättigar till statligt bidrag enligt för-

ordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingsloka-

ler. 

 

2. Bidraget ska återbetalas om lokalen inte opartiskt, i skälig om-

fattning och på skäliga villkor hålls tillgänglig för varje organi-

sation eller grupp med organiserad verksamhet som är verksam 

inom orten.  

 

Ärendebeskrivning 

Hasslövs bygdegårdsförening ansöker om kommunalt stöd för inve-

stering i allmän samlingslokal. 

 

Investeringen avser standarshöjande utrustning. Den totala kostna-

den för investeringen uppgår till 476 500 kr. En förutsättning för att 

Boverket ska bevilja bidraget om högst 50 procent är att kommunen 

medfinansierar 30 procent via bidrag till föreningen. Kommunens 

del motsvarar 142 950 kr. Resterande del om 20 procent ska finan-

sernas av föreningen. 

 

Investeringen omfattar ny diskmaskin, varmvattenberedare, kylag-

gregat, två värmepumpar, isolering av vinden samt solceller.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 november 2018. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 28 november 2018 

§ 181. 

Ansökan om bidrag till allmän samlingslokal.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kjell Henriksson (S) med instämmande av Ann-Heléne Djivjak 

(SD) och Bertil Johansson (LP) bifall till kultur- och 

utvecklingsnämndens förslag. 

 

  forts 
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Beslutsgång 

Ordförandne ställer förslagen mot varandra och finner att 

kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kultur- och 

utvecklingsnämndens förslag. 

_____ 
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§ 7 Dnr 2018-000102  

 

Investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler - Solbackens 

bygdegård 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige utfäster sig på grundval av föreliggande 

ansökan att för planerade åtgärder på Solbackens bygdegård 

lämna Solbackens bygdegårdsförening bidrag med 30 procent 

av det bidragsunderlag som berättigar till statligt bidrag enligt 

förordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslo-

kaler. 

 

2. Bidraget ska återbetalas om lokalen inte opartiskt, i skälig om-

fattning och på skäliga villkor hålls tillgänglig för varje organi-

sation eller grupp med organiserad verksamhet som är verksam 

inom orten. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppmanar kultur- och utvecklingsnämnden att se 

över stödet till allmänna samlingslokaler.  

 

Ärendebeskrivning 

Solbackens bygdegård ansökte under hösten 2017 om kommunalt 

stöd för investering i allmän samlingslokal. Kommunfullmäktige 

beviljade delfinansiering av ansökan den 27 mars 2018. Boverket 

beviljade däremot inte ansökan. 

 

Solbackens bygdegårdsförening har på nytt ansökt om kommunalt 

stöd för investering i allmän samlingslokal. 

 

Investeringen avser medel till ombyggnation av kök samt en större 

allmän renovering. Den totala kostnaden för investeringen uppgår 

till 5 306 750 kr. En förutsättning för att Boverket ska bevilja bi-

draget om högst 50 procent är att kommunen medfinansierar 30 

procent via bidrag till föreningen. Kommunens del motsvarar 

1 592 025 kr. Resterande del om 20 procent ska finansernas av för-

eningen. 

 

Syftet med renoveringen och ombyggnationen är att få fart på byg-

degården och göra den attraktiv för uthyrning. Ombyggnationen 

sker framförallt för att uppfylla kraven på hantering av livsmedel.  

 

  forts 
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Även en rad förbättringsåtgärder behöver genomföras såsom reno-

vering av toaletter, nytt ytskikt, byte av fönster och ny ventilation 

samt ny el mm. Insatserna omfattar även anpassningar till gällande 

regler för tillgänglighet.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 november 2018. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 28 november 2018 

§ 182. 

Ansökan om bidrag till allmän samlingslokal.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP) med instämmande av Kjell Henriksson (S): 

Bifall till kultur- och utvecklingsnämndens förslag. 

Roland Norrman (M): Ärendet ska återremitteras till 

ledningsutskottet för diskussion om innehåller i ansökan med 

bygdegårdsföreningen. 

Roland Norrman (M): Kultur- och utvecklingsnämnden ska få i 

uppdrag att se över stödet till samlingslokaler. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremiteras 

och finner att kommunstyrelsen ska avgöra ärendet idag. Därefter  

ställer ordförandne förslagen mot varandra och finner att 

kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kultur- och 

utvecklingsnämndens förslag. Slutligen lägger ordförande fram 

Roland Norrmans (M) tillägsyrkande och finner att 

kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och utvecklingsnämnden 
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§ 8 Dnr 2018-000563  

 

Begäran om kompensation för volymökning inom familjehems-

verksamheten 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige avslår socialnämndens begäran.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden begär den 18 december 2018 § 139 hos kommun-

fullmäktige om kompensation för volymökning motsvarande 1 års-

arbetare, ca 600 tkr till familjehemsverksamheten. 

 

Kommunfullmäktige beslutade om kommunplan med budget år 

2019 samt ekonomisk plan år 2020-2021 den 27 november 2018 § 

118.  

 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens protokoll den 18 december 2018 § 139.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP) med instämmande av Eric Semb (M), Kjell 

Henriksson (S) och Roland Norrman (M): Socialnämndens begäran 

ska avslås. 

Ann-Heléne Djivjak (SD): Socialnämndens begäran ska bifallas. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-

styrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå socialnämndens be-

gäran. 

 

Reservation 

Ann-Heléne Djivjak (SD) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 
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§ 9 Dnr 2015-000343  

 

Tillägg till ramavtal för planläggning av Åmot 1:51 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner tillägget till ramavtal för planlägg-

ning av Åmot 1:51.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har den 11 augusti 2015 § 162 godkänt ramavtal 

för detaljplaneläggning av Åmot 1:51 (f.d. Kirunakolonin). Ett till-

lägg med ändring av vissa bestämmelser i det ursprungliga ramav-

talet har nu tagits fram. Ramavtalet tillsammans med tillägget fast-

ställer fördelningen av arbete och kostnader mellan kommunen och 

exploatören i samband med detaljplaneläggningen. Delar av ramav-

talet som inte behandlas i detta tillägg är fortsatt oförändrade och 

består i ramavtalets ursprungliga form.  

 

Tillägget innebär i huvudsak att planområdet utökas till att även in-

nefatta de angränsande fastigheterna Åmot 1:222 samt del av Åmot 

1:100, Åmot 1:79, Åmot 1:41 & Västra Mellby 1:6.  

 

Planläggningens syfte har utökats från att endast möjliggöra bostä-

der i form av flerbostadshus till att även innefatta legalisering av 

befintlig byggnation som har tillkommit i laga ordning. Även ga-

tumark tas med för att säkra infart till planområdet. I samband med 

detta kommer huvudmannaskapet inom planområdet ändras från 

enskilt till kommunalt. 

 

Ansvarsfördelning för eventuellt erforderligt illustrationsmaterial 

och specialistutredningar förtydligas i tillägget.  

 

Beslutsunderlag 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 15 november 2018. 

Tillägg till ramavtal för Åmot 1:51 Kirunakolonin.  

_____ 
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§ 10 Dnr 2018-000548  

 

Utbyggnad av exploateringsområde för del av Våxtorp 2:68 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att bygga ut 

och upprätta exploateringsområde i enlighet med lagakraftvun-

nen detaljplan i Våxtorp. 

 

2. Kommunfullmäktige medger kommunstyrelsen tilläggsanslag 

om 3 415 000 kronor i 2019 års revidering av investeringsbud-

geten. Anslaget finansieras genom motsvarande minskning av 

kommunens rörelsekapital. 

 

3. Kommunfullmäktige antar följande tomtpriser för utbyggnads-

området: 120 000 kronor per tomt för de 7 tomterna längs 

Hishultsvägen 150 000 kronor per tomt för resterande 20 tom-

ter. Priserna är fasta och indexregleras ej.  

 

4. Kommunstyrelsen uppdrar åt Nämnden för Laholmsbuktens 

VA att ta fram förslag till verksamhetsområde för området.  

 

Ärendebeskrivning 

Planeringskontoret föreslår att ett exploateringsområde för bostäder 

ska byggas ut i Våxtorp. För område finns lagakraftvunnen detalj-

plan. 

 

I Våxtorp återstår endast en ledig villatomt i kommunens bestånd. 

Del av kommunens fastighet Våxtorp 2:68 omfattas sedan 1969 av 

en lagakraftvunnen detaljplan som tillåter bostadsbebyggelse. För 

utbyggnad av en del av bostadsområdet finns redan anmält intresse 

från exploatör. För att möjliggöra att tomterna bebyggs behöver 

kommunen bygga ut infrastruktur i form av gator och VA. För detta 

har planeringskontoret tagit fram en exploateringskalkyl. 

 

Området beräknas kosta 3 415 tkr att bygga ut. Inkomsterna från 

villatomtförsäljning beräknas till 3 840 tkr. Jämte ovanstående ex-

ploateringskostnader tillkommer även en uppskattad årlig driftkost-

nad för allmän plats på cirka 60 tkr. I samband med utbyggnaden 

behöver ett verksamhetsområde för allmänna vatten- och avlopps-

anläggningar antas.  Laholmsbuktens VA står för de kostnader som 

detta medför.  

 

  forts 
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I området föreslås en differentierad prissättning på villatomterna, 

baserat på tomternas läge. Sju tomter längs Hishultsvägen föreslås 

säljas för 120 000 kronor per tomt. För resterande 20 tomter före-

slås en priset sättas till 150 000 kronor per tomt.  

 

Beslutsunderlag 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 18 december 2018.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Nämnden för Laholmsbuktens VA 
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§ 11 Dnr 2017-000439  

 

Reservationsavtal för del av Mellby 23:13 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner reservationsavtalet.  

 

Ärendebeskrivning 

FJ Anläggningstjänst Våxtorp AB vill reservera ca 20 000 m2 på 

Mellby företagspark etapp 1 för bilrekonditionering och bilförsälj-

ningsverksamhet. Planeringskontoret har upprättat ett reservations-

avtal för fastigheten Mellby 23:74 och del av Mellby 23:13 om to-

talt ca 19 250 m2.  

 

Enligt avtalet ska företaget senast inom sex månader, från dagen för 

kommunens godkännande av avtalet, ansöka om bygglov för verk-

samheten. Företaget får under reservationstiden förvärva marken 

enligt det av kommunfullmäktige bestämda markpriset på 100 kr 

per m2. Företaget bekostar anslutningsavgifter och andra tillstånd 

enligt fastställd taxa.  

 

Beslutsunderlag 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2018. 

Reservationsavtal.  

_____ 
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§ 12 Dnr 2018-000135  

 

Planbesked för Skummeslöv 30:15 i Skottorp 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunstyrelsen beviljar ansökan om planbeskedet för 

Skummeslöv 30:15 i Skottorp. 

 

2. Kommunstyrelsen tar ut en avgift om 18 600 kronor för planbe-

skedet. 

 

3. Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanen ska tas fram av 

kommunen på bekostnad av exploatören och att ett planavtal 

ska tecknas. Planen beräknas kunna påbörjas vintern 2019/2020 

och antas 1,5–2 år efter påbörjat detaljplanearbete. 

 

4. Kommunstyrelsen placerar detaljplanearbetet på plats 13 i den 

så kallade väntelistan för planärenden.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholms pastorat ansökte den 8 mars 2018 om planbesked för 

Skummeslöv 30:15. Fastigheten ligger väster om Skummeslövs 

kyrka i Skottorps tätort. Ansökans huvudsyfte 

är att planlägga för begravningsverksamhet med tillhörande an-

läggningar och byggnader samt för ett nytt församlingshem. 

 

I samband med behandlingen av planbeskedet i kommunstyrelsens 

ledningsutskott den 4 september 2018 § 178, framkom att sökanden 

ville revidera sin ansökan och med anledning av detta återremitte-

rades ärendet till miljö- och byggnadsnämnden för förnyad pröv-

ning. 

 

Sökande har nu kompletterat sin ansökan med nya skisser. 

 

Den nya ansökan med tillhörande skiss har reviderats utifrån de 

synpunkter som samhällsbyggnadskontoret påtalade i miljö- och 

byggnadsnämnden tidigare beslut. Den nya skissen föreslår att 

norra delen av planområdet tas bort för att minska påverkan på 

Stora Strandvägen som är omledningsväg för farligt gods. Genom 

att förlägga begravningsplatserna inom den skyddszon som behövs 

att tillgodose avståndet till Stora Strandvägen kan församlings-

hemmet och dess utemiljö placeras på ett mer lämpligt sätt.  

 

  forts 
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Den tänkta komposteringsverksamheten har i skissen ändrats om, 

till att omfattas i en mer gårdsliknande miljö. Detta för att möta 

samhällsbyggnadskontorets synpunkter i det tidigare beslutet om att 

bebyggelsen kommer fungera som entrén till Skottorp. 

 

Miljö- och byggnadsnämndens sammanvägda bedömning är att an-

sökan är reviderad och norra delen av fastigheten är borttagen ur 

ansökan. Tillsammans med att synpunkterna gällande komposte-

ringsverksamheten och ett mer effektivt markutnyttjande anses an-

sökan om planbeskedet uppfylla de krav som tidigare ställdes.  

 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 19 december 2018 § 

190.  

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Ann-Helén Djivjak i beslutet. 

_____ 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 13 Dnr 2018-000389  

 

Återkallelse av planuppdrag för detaljplan för Allarp 2:3 med 

flera och Inre kustvägen 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen återkallar planuppdraget och avbryter planarbe-

tet för ändring av detaljplan för Allarp 2:3 med flera och Inre kust-

vägen.  

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår den 19 december 2018 § 214 

att kommunstyrelsen avbryter arbetet med ändring av detaljplan för 

Allarp 2:3 med flera och Inre Kustvägen. Nämnden framför att an-

ledningen till att planarbetet ska avbrytas är att komplexiteten med 

flera nödvändiga tekniska utredningar inte ryms inom en ändrings-

plan. När genomförandetiden har gått ut den 6 juli 2022, kan frågan 

med att göra en ny grundplan för Allarpsområdet prövas på nytt. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 14 november 2017 § 215 om att 

ge planbesked för detaljplaneändring i syfte att ta bort regleringen 

om högsta antalet våningar för radhus i planen Allarp 2:3 med flera. 

Under samrådet har yttrande lämnats om pekar på att ytterligare ut-

redningar behöver göras för att bedöma trafik, buller, VA, nätkapa-

citet för el och underlag för förskola och skolförsörjning. Om de-

taljplanen skulle ändras enligt förslaget så möjliggörs det för totalt 

cirka 1 700 boende i området jämfört med grundplans 700 boende. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att en så omfattande änd-

ring med flera tekniska utredningar inte ryms inom en ändrings-

plan. Gällande detaljplan har genomförandetid kvar, Laholms 

kommun kan bli ersättningsskyldig om vi gör en ny grundplan in-

nan genomförandetiden gått ut.  

 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 19 december 2018 § 

214.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 14 Dnr 2016-000153  

 

Ändring av planuppdrag för del av Altona 2:1 i Laholm, för-

skola och bostäder 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt miljö- och byggnadsnämnden att inte 

fortsätta med planläggning för småhustomter vid Glänningesjö. 

Miljö- och byggnadsnämnden ska fortsätta planlägga del av detalj-

plan nr 1381-P07/13 för att möjliggöra för utökning av Glänninge-

sjö förskola.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen uppdrog den 14 mars 2017 § 44 åt miljö- och 

byggnadsnämnden att planlägga för nya småhustomter på en trä-

ningsplan för fotboll vid Glänningesjö. Under arbetets gång har 

planen utökats med att omfatta även en utökning av förskoletomten 

till Glänningesjö förskola.  

 

Den aktuella träningsplanen nyttjas av Laholms fotbollsklubb. För-

handlingar förts med klubben om att ersätta planen med två nya 

fotbollsplaner på andra sidan Glänningesjö. Då förhandlingarna inte 

nått någon framgång och Laholms fotbollsklubb har kontrakt till 

2028 så har kommunen beslutat sig för att ta tillbaka planuppdraget 

kring nya småhustomter och enbart planlägga för en utökning av 

Glänningesjö förskola.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 januari 2019.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 15 Dnr 2016-000408  

 

Avveckling av tomtkö för Glänninge etapp 3 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avvecklar tomtkö för Glänninge etapp 3 och 

återbetalar anmälningsavgiften för de som inte väljer att bli över-

flyttade till tomtkön för Östra Nyby.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 29 januari 2004 § 4 antagit regler för 

Laholms kommuns tomtkö. Reglerna gäller vid fördelning av 

kommunens småhustomter. Kommunstyrelsen beslutar om när 

tomtkö ska anordnas och för vilka områden i kommunen. Tomtkö 

för Glänninge etapp 3 upprättades den 6 december 2016. I tomtkön 

står idag 34 sökanden som har betalat anmälningsavgiften. Ef-

tersom det inte kommer att bli några småhustomter på Glänninge 

etapp 3 ska tomtkön avvecklas.  

 

Kommunledningskontoret föreslår att sökanden som finns i tomt-

kön ska få möjlighet att bli överflyttade till tomtkön för Östra 

Nyby. De som avstår från att flyttas över ska få sin anmälningsav-

gift återbetald då det inte kommer kunna erbjudas någon tomt över-

huvudtaget på Glänninge etapp 3. Sökanden som flyttas över till 

Östra Nyby placeras efter de som redan står i kön till Östra Nyby 

men i den ordning som anmälan gjordes till Glänninge etapp 3.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 januari 2019.  

_____ 
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§ 16 Dnr 2018-000532  

 

Svar på samråd om detaljplan för Skummeslöv 3:10 m.fl. i 

Skummeslövsstrand 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan.  

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden samråder om detaljplan för del av 

Skummeslöv 3:10 med flera i Skummeslövsstrand. Planområdet 

avgränsas av Södra Kustvägen i väst, i sydlig riktning angränsar de-

lar av planområdet till Fiskaregatan och i norr och öster till befintlig 

bostadsbebyggelse.  

 

Syftet med detaljplanen är att fastställa användningen av området 

som camping och att möjliggöra en utveckling av pågående verk-

samhet till en campingplats anpassad efter dagens efterfrågan. Pla-

nen möjliggör att servicefunktioner kan uppföras och att camping-

verksamheten kompletteras med ett stugområde för uthyrning.  

 

Planen syftar också till att i den mellersta delen av området plan-

lägga för ett område med fastigheter avsedda för friliggande fritids-

hus. I östra delen planläggs för bostadsfastigheter för permanentbo-

ende. Planen medger också avstyckning av fyra nya fastigheter för 

villabebyggelse i anslutning till Barrvägen.  

 

Beslutsunderlag 

Samrådshandlingar.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 17 Dnr 2018-000523  

 

Svar på samråd om detaljplan för Mellby 37:2 m.fl. i Mellbyst-

rand  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan.  

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden samråder om förslag till detaljplan 

för Mellby 37:2 med flera i Mellbystrand. Planområdet är beläget i 

de södra delarna av Mellbystrand.  

 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostäder i form av flerbo-

stadshus samt för verksamheter till förmån för handels-, fritids- och 

turismnäringen inom fastigheten Mellby 37:2. Detaljplanen föreslår 

en ny lokal för centrumändamål samt ca 6 bostäder i korsningen 

mellan kustvägen och kustvägen. Byggnaderna får uppföras med en 

byggnadshöjd på 4,5 meter i enlighet med vad som är tillåtet idag, 

samt med en högsta nockhöjd på 6,0 meter, vilket utgår från gäl-

lande planbestämmelser och som ansluter till omgivande bebyg-

gelse.  

 

Beslutsunderlag 

Samrådshandlingar.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 18 Dnr 2018-000552  

 

Uppsägning av Kommunfastigheter i Laholm AB:s revers 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens säger upp Kommunfastigheter i Laholms AB:s 

revers motsvarande den del av köpeskillingen som erlades med en 

revers i samband med överlåtelseavtalet 2015. Reversen uppgår till 

155 052 090 kr.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 24 juni 2014 § 104 godkänt avtal om 

överföring av kommunens fastighetsförvaltande verksamhet till 

Kommunfastigheter i Laholm AB. Kommunfullmäktige godkände 

samtidigt att Kommunfastigheter i Laholm AB:s förvärv av fastig-

heter och lös egendom från kommunen delvis finansieras genom 

reverser. 

 

I kommunplan för 2019 har meddelats att kommunens finansiering 

av kommande investeringsplan för budgetåret 2019 och planåren 

2020-2021 ska ske via uppsägning av Kommunfastigheter i Laholm 

AB:s revers. Reversen motsvarade den likvidmässiga delen av kö-

peskillingen för förvärven i fastighetsbeståndet som ingick i överlå-

telsen 2015.  

 

Vid en uppsägning av reversen kommer Kommunfastigheter i La-

holm AB behöva låna upp motsvarande belopp på den externa 

marknaden. För denna upplåning har även borgensramen anpassats 

i kommunfullmäktiges beslut om kommunplan 2019.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 december 2018. 

Reversen den 2 februari 2015.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfastigheter i Laholm AB 
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§ 19 Dnr 2018-000560  

 

Kommunstyrelsens internbudget 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till internbudget för år 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret lägger fram förslag till internbudget år 

2019 för kommunstyrelsens verksamhet. 

Kommunfullmäktige binder anslagen i driftbudgeten på nämndnivå. 

Internbudgeten beskriver fördelningen av detta anslag på de olika 

verksamheterna inom styrelsen. 

Kommunstyrelsens interna organisation består av följande huvud-

enheter: 

− Kommunledningskontor  

− Servicekontor 

− Räddningstjänst 

 

Dispositionen av internbudgeten följer de tre organisatoriska huvu-

denheterna.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets förslag till internbudget för kommun-

styrelsen 2019.  

_____ 
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§ 20 Dnr 2018-000543  

 

Beslutsattestanter för kommunstyrelsens verksamhet år 2019 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer kommunledningskontorets förslag på 

beslutsattestanter och ersättare för år 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt de av kommunstyrelsen utfärdade anvisningarna till regle-

mentet för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner ska re-

spektive nämnd för sin verksamhet utse eller uppdra åt verksam-

hetschef att utse beslutsattestanter och ersättare för dessa. Beslut 

ska fattas för varje kalenderår. Uppdraget som beslutsattestant är 

personligt. 

 

I uppdraget att utse beslutsattestant ligger även att ha ansvar för att 

utsedda personer har kunskap om omfattningen och innebörden av 

ansvaret i sina uppdrag och dessutom tillse att det finns interna kon-

troller som ger information om brister i denna kunskap.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets förslag på beslutsattestanter år 2019.  

_____ 
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§ 21 Dnr 2018-000542  

 

Kommunstyrelsens behörighetsregler 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till behörighets-

regler att gälla från och med den 16 januari 2019, då kommun-

styrelsens beslut den 16 januari 2018, § 11, ska upphöra att 

gälla. 

 

2. Kommunchefen ges i uppdrag att föra förteckning över de per-

soner som vid varje tidpunkt innehar de funktioner som anges i 

behörighetsreglerna. 

 

3. Kommunstyrelsen återkallar den fullmakt som givits Bo Er-

landsson den 15 augusti 1995, § 127, att som ombud företräda 

kommunen med den behörighet som anges i 12 kap. 14 § första 

stycket rättegångsbalken.  

 

Ärendebeskrivning 

I samband med att kommunen t.ex. ingår avtal eller andra rätts-

handlingar begärs ibland bevis på vem som tecknar kommunens 

firma. 

 

Firmatecknare är en civilrättslig term. Den används beträffande 

personer som utsetts av styrelsen för t.ex. ett aktiebolag att före-

träda bolaget och teckna dess firma. 

 

Kommunallagen innehåller inga regler om firmateckning motsva-

rande de som finns i den associationsrättsliga lagstiftningen. 

 

Inom kommunalrätten får man skilja på vem som har befogenhet att 

besluta om att ingå ett avtal och vem som har befogenhet att repre-

sentera kommunen vid avtalstecknandet. 

 

Beslutskompetensen bestäms av kommunallagens regler om beslu-

tanderättens fördelning, bl.a. reglerna om kommunstyrelsens rätt att 

delegera sin beslutanderätt. 

 

Representationskompetensen, dvs. rätten att underteckna handlingar 

som krävs för verkställande av kommunstyrelsens beslut regleras 

för styrelsens vidkommande i 42 § i styrelsens reglemente.  

 

  forts 
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forts 

 

Där föreskrivs att skrivelser, avtal och andra handlingar från styrel-

sen ska på styrelsens vägnar undertecknas av ordföranden och kon-

trasigneras av anställd som styrelsen bestämmer.   

 

Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden. Beslut som 

fattas med stöd av delegering samt skrivelser, avtal och andra hand-

lingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som 

fattat beslutet. 

 

Kommunledningskontoret föreslår följande behörighetsregler inom 

kommunstyrelsens verksamhetsområde: 

 

Delgivning 

Behöriga att ta emot delgivning med kommunstyrelsen: Ordföran-

den, kommunchefen, kommunjuristen eller styrelsens sekreterare. 

 

Kontrasignation 

Skrivelser, avtal och andra handlingar som beslutas av kommunsty-

relsen eller av styrelsens utskott ska kontrasigneras av kommunche-

fen eller kommunjuristen eller av ekonomichefen (handlingar inom 

ekonomienhetens verksamhetsområde såsom låne- och bor-

gensförbindelser), verksamhetschefen för servicekontoret (hand-

lingar inom servicekontorets verksamhetsområde) eller av rädd-

ningschefen (handlingar inom räddningstjänstens verksamhetsom-

råde). 

 

Delegationsbeslut 

Beslut som fattas med stöd av delegering samt skrivelser, avtal och 

andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas 

av den som fattat beslutet. 

Fullmakter 

 

Ombudsfullmakt 

Tidigare kommunjuristen Bo Erlandsson har enligt kommunstyrel-

sens beslut den 15 augusti 1995, § 127, fullmakt att som ombud fö-

reträda kommunen med den behörighet som anges i 12 kap. 14 § 

första stycket rättegångsbalken. Kommunstyrelsen föreslås åter-

kalla denna fullmakt. 

 

 

 

  forts 
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forts 

 

Övriga fullmakter 

1. Rätt att säga upp av kommunen upptaget lån till betalning när 

så bedöms förmånligt för kommunen: Ekonomichefen. 

 

2. Rätt att teckna avtal med bank, bankgiro eller plusgiro om öpp-

nande eller avslutande av konto för kommunens räkning, inklu-

sive centralkonto (s.k. koncernkonto) och dispositionskonton: 

Ekonomichefen. 

 

3. Rätt att teckna avtal med bank eller betalkortsföretag om betal-

kortstjänster: Ekonomichefen. 

 

4. Rätt att för kommunens räkning ta emot och kvittera kontantin-

betalningar: Ekonom eller assistent inom ekonomienheten. 

 

5. Rätt att avge skattedeklaration och självdeklaration: Ekonomi-

chefen eller ekonom. 

 

6. Rätt att inom kommunens krav- och inkassoverksamhet inge 

ansökan om betalningsföreläggande samt träffa överenskom-

melse med gäldenär om avbetalningsplan etc.: Ekonomichefen, 

ekonom, assistent inom ekonomienheten. 

 

7. Rätt att för kommunens räkning göra överföringar mellan kon-

ton i bank, bankgiro, och plusgiro, utkvittera betalningsanvis-

ningar ställda till kommunen liksom i kommunens namn ställa 

ut checkar, post- och bankanvisningar samt för kommunens 

räkning ta ut kontanta medel innestående på bank- och girokon-

ton tillhörande kommunen: Ekonomichefen och ekonom, två i 

förening, eller en av dessa i förening med assistent inom eko-

nomienheten. 

 

8. Rätt att ges tillträde till kommunens bankfack: Ekonomichefen 

och ekonom, två i förening, eller en av dessa i förening med as-

sistent inom ekonomienheten. 

 

9. Rätt att teckna avtal om anskaffande av drivmedelskort: For-

dons- och transportchefen eller internservicechefen. 

 

10. Rätt att teckna avtal om leasing av fordon inom befintligt ram-

avtal: Transport- och fordonschefen eller servicechefen. 

  forts 
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Anbudsöppning 

Behöriga att delta vid öppnande av anbud enligt lagen om offentlig 

upphandling: Kommunchefen, kommunjuristen, ekonomichefen, 

IT-chefen, servicechefen, räddningschefen och ekonomienhetens 

upphandlare, två i förening. 

 

Behöriga personer 

Det antecknas att ovanstående funktioner innehas av följande per-

soner: 

Kommunstyrelsens ordförande: Erling Cronqvist 

Kommunstyrelsens förste vice ordförande: Roland Norrman 

Kommunstyrelsens andre vice ordförande: Kjell Henriksson 

Kommunchef: Erland Björkman 

Kommunjurist: Katarina Paulsson 

Kommunsekreterare: Jonas Påhlsson 

Ekonomichef: Kristoffer Dehlin 

Servicechef: Lisa Larsson 

Transport- och fordonschef: Bengt Tuvesson 

IT-chef: Ove Bengtsson 

Verksamhetschef för räddningstjänsten: Niklas Wilsson 

Redovisningsekonom: Tommy Karlsson 

Ekonom: Elsa Rosberg 

Assistent ekonomienheten: Lena Larsson 

Assistent ekonomienheten: Annelie Ingvarsson 

Assistent ekonomienheten: Agneta Alriksson 

Assistent ekonomienheten: Ritva Gustavsson 

Assistent ekonomienheten: Mia Ehlin 

Upphandlare: Eva Ahlgren 

Upphandlare: Niklas Rosberg 

Kontorsföreståndare: Lena Gunnarsson 

Kontorsvaktmästare: Frida Danielsson 

Kontorsvaktmästare: Erika Liedman 

_____ 
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§ 22 Dnr 2018-000544  

 

Firmateckning för kommunens förvaltade stiftelser 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande Erling 

Cronqvist och förste vice ordförande Roland Norrman, två i före-

ning, eller en av dessa i förening med ekonomichef Kristoffer Deh-

lin att teckna firma för samtliga förvaltade stiftelser.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 2 kap 23 § stiftelselagen (1994:1220) företräder förvaltaren 

stiftelsen och tecknar dess namn och firma. Kommunens förvaltade 

stiftelser företräds av kommunstyrelsen. Förvaltaren för en stiftelse 

kan bemyndiga någon annan att företräda stiftelsen och teckna fir-

man. 

 

Laholms kommun förvaltar följande stiftelser: 

 

Stiftelsen Lundgrenska donationsfonden 

Stiftelsen Laholms kommuns samfond inom skolområdet 

Stiftelsen Allsingska skoldonationen 

Stiftelsen Laholms kommuns sociala samfond 

Stiftelsen Augusta och Gottfrid Larssons donationsfond 

Stiftelsen Emil Karlssons fond 

Stiftelsen Tage Havfors donation 

Stiftelsen Adolf och Gustaf Larssons fond 

Stiftelsen Arthur och Ebba Johnssons minnesfond 

Stiftelsen Laholms sjukvårdsfond 

Hilding och Greta Ohlssons donationsstiftelse 

_____ 
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§ 23 Dnr 2018-000207  

 

Svar på begäran om utredning av vattenförsörjningen för den 

offentliga konsten och idrottsanläggningar 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen genomför ingen förstudie avseende vattenför-

sörjningen av den offentliga konsten.  

 

Ärendebeskrivning 

Den 27 september 2017 § 129 gav kultur- och utvecklingsnämnden 

verksamheten i uppdrag att ta fram en förstudie om framtida vatten-

försörjning till den offentliga konsten, fontäner och idrottsanlägg-

ningar i samverkan med kommunstyrelsen. Nämnden återtog den 

24 april 2018 § 85 uppdraget och beslutade att föreslå kommunsty-

relsen att genomföra en förstudie gällande den framtida vattenför-

sörjning till den offentliga konsten, fontäner, idrottsanläggningar 

och andra anläggningar som kräver vatten under sommarhalvåret. 

 

Kommunledningskontoret konstaterar att vattenförsörjning till den 

offentliga konsten, fontäner, idrottsanläggningar faller inom kultur- 

och utvecklingsnämndens ansvars- och kompetensområde. Därför 

är det lämpligare att en förstudie tas fram av nämnden, vid behov 

med stöd av konsulter.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 januari 2019. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 25 april 2018.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP) och Roland Norrman (M): Kommunstyrelsen 

ska inte genomföra någon förstudie avseende vattenförsörjningen 

av den offentliga konsten. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-

styrelsen beslutar att inte genomföra någon förstudie avseende vat-

tenförsörjningen av den offentliga konsten. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och utvecklingsnämnden 
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§ 24 Dnr 2018-000514  

 

Ansökan om bidrag ur Lundgrenska donationsfonden för ut-

smyckning av kabelskåp i Laholms stadskärna 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beviljar bidrag om 50 tkr ur Lundgrenska donat-

ionsfonden för utsmyckning av kabelskåp i Laholms stadskärna.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden har under den 28 november 2018 

§ 174 ansökt om 50 tkr ur Stiftelsens Lundgrenska donationsfonden 

för utsmyckning av 15 stycken kabelskåp i Laholms stadskärna. 

 

Den 19 juni 2014 gav kultur- och utvecklingsnämnden verksamhet-

en i uppdrag att bland annat kostnadsberäkna utsmyckning en del 

av kabelskåpen i stadskärnan med äldre fotografier som skulle 

spegla stadens förändring och utveckling.  

 

Södra Hallands Kraft, som äger kabelskåpen, är fortfarande positiva 

till utsmyckning av skåpen med vissa förbehåll; att kultur- och ut-

vecklingsnämnden ansvarar för att foton och målningar hålls i gott 

skick samt att omedelbara avlägsna och hantera eventuell skadegö-

relse. 

 

Kommunledningskontoret konstaterar utsmyckning av kabelskåp i 

Laholms stadskärna ryms inom de ändamål som Lundgrenska do-

nationsfonden får användas till.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 december 2018. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 28 november 2018 

§ 174. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och utvecklingsnämnden 
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§ 25 Dnr 2018-000094  

 

Bidrag ur Lundgrenska donationsfonden för ny skylt vid bio-

graf Maxim 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna bidrag med 140 tkr från 

Lundgrenska donationsfonden för ny skylt vid biograf Maxim i en-

lighet med kultur- och utvecklingsnämndens förslag.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige biföll den 28 augusti 2018 § 75 en motion om 

ny skyltning vid biograf Maxim. Kultur- och utvecklingsnämnden 

fick i uppdrag att i samråd med biografägaren och fastighetsägaren 

ta fram ett nytt förslag på utformning med en kostnadsberäkning för 

ny skylt vid biograf Maxim. Förslaget och beräkningen skulle sen-

ast redovisas för fullmäktige den 31 december 2018.  

 

Kultur- och utvecklingsnämnden överlämnade den 28 november 

2018 § 176 förslag och kostnadsberäkning för ny skylt till biogra-

fen. Nämnden förordar att ny skylt ska utformas med röda bokstä-

ver i plåt med belysning med vita lysrör i centrum på varje bokstav. 

Kostnaden för förslaget uppgår till cirka 140 tkr.  

 

Kommunledningskontoret konstaterar utbyte av skylt vid biograf 

Maxim ryms inom de ändamål som Lundgrenska donationsfonden 

får användas till.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 december 2018. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 28 november 2018 

§ 176.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och utvecklingsnämnden 
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§ 26 Dnr 2018-000502  

 

Ansökan om kulturarvsstöd för år 2019 från Hallands Arkiv-

förbund 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lämnar bidrag om 19 100 kr till Hallands arkiv-

förbund för drift av Folkrörelsernas Arkiv i Södra Halland och Hal-

lands Näringslivsarkiv.  

 

Ärendebeskrivning 

Hallands arkivförbund ansöker om bidrag från Laholms kommun 

om 19 100 kr för drift av Folkrörelsernas Arkiv i Södra Halland och 

Hallands Näringslivsarkiv. Hallands Arkivförbund är en ideell för-

ening med samordnande uppgifter mellan förenings- och folkrörel-

searkiv samt andra enskilda arkiv i Hallands län. Förbundet har fyra 

medlemsarkiv vars huvuduppgift är att samla, strukturera, bevara 

och tillgängliggöra enskilda arkiv. 

 

Kommunstyrelsens ledningsutskott beviljade den 9 januari 2018 § 

19 Hallands arkivförbund bidrag med 18 470 kr för verksamhetså-

ret 2018. I skrivelse den 22 november 2018 har Hallands Arkivför-

bund önskat en höjning av bidraget jämfört med föregående till 19 

100 kr. Beloppet är 3,4 procent högre än föregående år. Någon 

grund för beloppet redovisas inte. Enligt de ansökningar som Hal-

lands Arkivförbund lämnat till kommunen kan konstateras att anta-

let hyllmeter med ägarlöst material med ursprung i Laholms kom-

mun har ökat från 25,5 hyllmeter 2017 till 27 hyllmeter 2018. 

 

Laholms kommun har genom beslut i kommunfullmäktige den 22 

juni 2005 § 92, avskaffat möjligheten för arkivmyndigheten (kom-

munstyrelsen) att ta emot enskilda arkiv med hänsyn främst till att 

det i dag finns möjlighet för enskilda arkivbildare att deponera ar-

kivhandlingar hos föreningsarkivinstitutioner. Kommunens arkiva-

rie såg vid förra årets ansökan ett betydande värde i att enskilda ar-

kiv bevaras och tillgängliggörs för forskning och allmänhet.  

 

Beslutsunderlag 

Kanslienhetens tjänsteskrivelse den 7 december 2018. 

Ansökan om kulturarvsstöd.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Hallands arkivförbund  
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§ 27 Dnr 2018-000509  

 

Bidrag till Nämndemannaföreningens verksamhet 2018 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lämnar bidrag om 3 000 kr till Nämndemanna-

föreningen i Halmstad för föreningens verksamhet under 2018.  

 

Ärendebeskrivning 

Nämndemannaföreningen i Halmstad ansöker om bidrag om totalt 

3 000 kr till föreningens verksamhet under 2018. 

 

Nämndemannaföreningen skriver i ansökan att Laholms kommun 

har utsett tolv nämndemän vid tingsrätten i Halmstad. Föreningen 

skriver vidare att för att nämndemännen ska kunna fullgöra sitt 

uppdrag behöver de ges möjlighet att införskaffa information och 

kunskap. 

 

Nämndemannaföreningen strävar efter att underlätta nämndemän-

nens arbete genom bland annat informationsprogram, studiecirklar 

och studiebesök. 

 

Kommunstyrelsens ledningsutskott beviljade den 8 augusti 2017 § 

157 nämndemannaföreningen bidrag om 3 000 kr för år 2017.  

 

Beslutsunderlag 

Kanslienhetens tjänsteskrivelse den 7 december 2018. 

Halmstads nämndemannaförenings ansökan om bidrag den 21 no-

vember 2018.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Nämndemannaföreningen i Halmstad 
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§ 28 Dnr 2018-000446  

 

Ansökan om namnändring till Kommunala Funktionsrättsrå-

den Laholm  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ändrar namnet på det kommunala handikapprå-

det i Laholm till Kommunala Funktionsrättsrådet Laholm. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreningen Funktionsrätt Laholm har i skrivelse den 11 oktober 

2018 ansökt om att kommunen ska ändra namn på det kommunala 

handikapprådet i Laholm till Kommunala Funktionsrättsrådet La-

holm. 

 

Föreningen skriver att namnet handikapp bör bytas till ett namn 

som harmoniserar med FN konventionen om de mänskliga rättig-

heterna. Namnbytet förtydligar att personer med funktionsnedsätt-

ning har samma rättigheter som andra. 

 

Kommunfullmäktige har den 27 augusti 1992 § 89 antagit Instrukt-

ion för kommunala handikapprådet. Kommunledningskontoret kon-

staterar att instruktionen är i behov av en översyn. Kommunled-

ningskontoret föreslår att socialnämnden ges i uppdrag att se över 

instruktion och att kommunstyrelsen redan nu ändrar namnet på det 

kommunala handikapprådet i Laholm till Kommunala Funktions-

rättsrådet Laholm.  

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse den 11 oktober 2018.  

_____ 
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§ 29 Dnr 2018-000506  

 

Reviderad plan för dialog och inflytande med unga i Laholms 

kommun 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lokal uppföljning av ungdomspoliti-

ken ska genomföras vart annat år från och med 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige antog den 28 juni 2011 § 95 Plan för dialog, 

inflytande och samverkan med unga. I planen anges bland annat att 

en att LUPP-enkät (Lokal UPPföljning av ungdomspolitiken) ge-

nomförs vart tredje år i Laholms kommun. Laholms kommun har 

genomfört enkäten i årskurs 8 på högstadiet och årskurs 2 på gym-

nasiet tre gånger sedan 2012. Enkätresultatet ska fungera som ett 

arbetsverktyg för att veta vad unga vill förbättra, hur de mår och 

hur de ser på kommunen.  

 

Ungdomssamordnaren föreslår att enkäten ska genomföras vart an-

nat år istället för vart tredje för resultaten ska kunna användas som 

nyckeltal för att följa upp kommunfullmäktiges mål för ungas må-

ende och syn på kommunen.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 november 2018.  

_____ 
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§ 30 Dnr 2018-000510  

 

Nominering av ledamöter till förtroendeuppdrag i Svenskt Vat-

ten 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen nominerar Roland Norrman till styrelseledamot i 

Svenskt Vatten.  

 

Ärendebeskrivning 

Valberedningen för Svenskt Vatten uppmanar föreningens med-

lemmar till att nominera ledamöter till styrelsen, revisorer och val-

beredning. Styrelsen, revisorer och valberedning väljs av stämman 

den 14 maj 2019. Lena Olofsdotter, Laholms kommun, valdes som 

ledamot i styrelsen 2014 och är vald till 2020.  

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Svenskt Vatten.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Valberedningen för Svenskt Vatten 
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§ 31 Dnr 2018-000534  

 

Val av kommunstyrelsens ledningsutskott 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter och ersättare i led-

ningsutskottet för tiden till och med den 31 december 2022: 

 

Ledamöter  Ersättare 

Erling Cronqvist (C) Angeline Eriksson (C) 

Roland Norrman (M) Eric Semb (M) 

Kjell Henriksson (S) Annita Asplid (S) 

 

1. Kommunstyrelsen utser följande till ordförande respektive vice 

ordförande i utskottet: 

Ordförande:  Erling Cronqvist (C) 

Vice ordförande: Roland Norrman (M)  

 

2. Följande regler gäller för inkallande av ersättare till tjänstgö-

ring i ledningsutskottet: 

 

För ledamot tillhörande  inträder ersättare i nedan 

nedanstående partigrupp  angiven partigruppsordning: 

C C, M, S 

M M, C, S 

S S, C, M  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 42 § i kommunstyrelsens reglemente ska inom styrelsen fin-

nas ett ledningsutskott som består av tre ledamöter och tre ersättare. 

 

Ledningsutskottet ska handlägga ärenden som ankommer på kom-

munstyrelsen förutom ärenden som rör kommunens arbetsgivar-

funktion och personalpolitik som handläggs av personal- och orga-

nisationsutskottet. 

 

Ledamöter och ersättare i ledningsutskottet väljs av kommunstyrel-

sen bland dess ledamöter och ersättare för tiden till och med den 31 

december 2022. 

 

Kommunstyrelsen ska vidare bland utskottets ledamöter välja en 

ordförande och en vice ordförande. 

 

  forts 
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forts 

 

Vid valet av ersättare ska även bestämmas den ordning i vilken er-

sättarna ska kallas in till tjänstgöring.  

_____ 
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§ 32 Dnr 2018-000535  

 

Val av kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter och ersättare i per-

sonal- och organisationsutskottet för tiden till och med den 31 

december 2022: 

 

Ledamöter  Ersättare 

Roland Norrman (M) Eric Semb (M) 

Erling Cronqvist (C) Angeline Eriksson (C) 

Kjell Henriksson (S) Annita Asplid (S) 

 

2. Kommunstyrelsen utser följande till ordförande respektive vice 

ordförande i utskottet: 

Ordförande: Roland Norrman (M) 

Vice ordförande: Erling Cronqvist (C)  

 

3. Följande regler gäller för inkallande av ersättare till tjänstgö-

ring i ledningsutskottet: 

 

För ledamot tillhörande  inträder ersättare i nedan 

nedanstående partigrupp  angiven partigruppsordning: 

M M, C, S 

C C, M, S 

S S, C, M  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 42 § i kommunstyrelsens reglemente ska inom styrelsen fin-

nas ett personal- och organisationsutskott som består av tre ledamö-

ter och tre ersättare. 

 

Personal- och organisationsutskottet ska handlägga ärenden som rör 

kommunens arbetsgivarfunktion och personalpolitik. 

 

Ledamöter och ersättare i personal- och organisationsutskottet väljs 

av kommunstyrelsen bland dess ledamöter och ersättare för tiden 

till och med den 31 december 2022. 

 

Kommunstyrelsen ska vidare bland utskottets ledamöter välja en 

ordförande och en vice ordförande. 

 

  forts 
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forts 

 

Vid valet av ersättare ska även bestämmas den ordning i vilken er-

sättarna ska kallas in till tjänstgöring.  

_____ 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 46 

Kommunstyrelsen 2019-01-15  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 33 Dnr 2018-000536  

 

Val av representanter i Kommunens Pensionärsråd 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att kommunens representanter i rå-

det ska vara två ledamöter och två ersättare. 

 

2. Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter, ersättare och ord-

förande i Kommunens Pensionärsråd för tiden till och med den 

31 december 2022: 

 

 Ledamöter  Ersättare 

 Eva M Larsson (MP) Kjell Henriksson (S) 

 Kenneth Camitz (M) Erling Cronqvist (C) 

 

 Ordförande: Kenneth Camitz (M) 

 

3. Kommunstyrelsen fastställer att antalet ledamöter och ersättare 

från de pensionärsorganisationer som ska ingå i rådet är 10.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunens pensionärsråd är ett organ för samråd och ömsesidig 

information mellan Laholms kommun och företrädare för pension-

ärernas riksorganisationer inom kommunen. 

 

Enligt reglementet för kommunens pensionärsråd fastställer kom-

munstyrelsen antalet ledamöter och ersättare från de pensionärsor-

ganisationer som ska ingå i rådet. Antalet ledamöter från respektive 

organisation bestäms med hänsyn till antalet medlemmar och sam-

hällsinriktad verksamhet. 

 

Upplysningsvis kan nämnas att under föregående mandatperiod del-

tog i kommunens pensionärsråd en representant från vardera PRO 

(Pensionärernas Riksorganisation) för Laholm, Knäred och 

Tjärby/Veinge, representanter från SPF Seniorerna för Hishult, 

Ränneslöv/Ysby, Sydhalland, Laholm och Veinge/Tjärby och två 

representanter från SKPF Pensionärerna Laholm. Totalt var de 10 

ledamöter och 10 ersättare. 

 

Kommunstyrelsen utser enligt reglementet kommunens ledamöter 

och ersättare i rådet till det antal som kommunstyrelsen bestämmer. 

Kommunens förtroendevalda i rådet bör representera de nämnder 

vars ansvarsområden innefattar pensionärernas förhållanden. forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 47 

Kommunstyrelsen 2019-01-15  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Ledamöterna och ersättarna i rådet ska väljas för tiden till och med 

den 31 december 2022. Kommunstyrelsen utser ordförande i rådet 

bland kommunens ledamöter. Rådet utser inom sig en vice ordfö-

rande.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Ledamöter och ersättare 

PRO (Pensionärernas Riksorganisation) för Laholm, Knäred, 

Skummeslöv och Tjärby/Veinge, 

SPF (Sveriges Pensionärsförbund) för Hishult, Ränneslöv/Ysby, 

Våxtorp, Laholm och Veinge/Tjärby 

SPRF (Sveriges Pensionärers Riksförbund).  
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§ 34 Dnr 2018-000537  

 

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Hilding Seveds-

gårds Bidragsstiftelse 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter, ersättare och en 

sammankallande i styrelsen för Hilding Sevedsgårds Bidrags-

stiftelse för tiden till och med den 31 december 2022: 

 

Ledamöter  Ersättare 

Maria Bronelius (C) Siv Påhlsson (S) 

Lena Olofsdotter (C) 

Therese Norrman (M) 

Magnus Johansson (S) 

 

Sammankallande 

Maria Bronelius (C) 

 

2. Kommunstyrelsen utser Tommy Jacobson (M) till revisor i stif-

telsen för tiden till och med den 31 december 2022.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt testamentet från Hilding Sevegård ska kommunstyrelsen 

välja fyra ledamöter och en ersättare till styrelsen för Hilding Se-

vedsgårds Bidragsstiftelse. Föreskriften är att ”av styrelsens ordina-

rie ledamöter skall en vardera vara bosatt inom förutvarande La-

holms, Veinge och Knäreds landskommuner”. Den femte ledamo-

ten och en ersättare i styrelsen ska utses av DHR (tidigare De Han-

dikappades Riksförbund). 

 

Kommunstyrelsen ska utse fyra ledamöter, en ersättare och en 

sammankallande i styrelsen för Hilding Sevedsgårds Bidragsstif-

telse för tiden till och med den 31 december 2022 samt en revisor 

av kommunens revisorer.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Ledamöter, ersättare och revisor i styrelsen för Hilding Sevedsgårds 

Bidragsstiftelse, DHR.  
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§ 35 Dnr 2018-000538  

 

Val av ombud i Sveriges ekokommuner 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Bo Brink (C) till representant i Eko-

kommunnätverket.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 16 december 1993 § 127 beslutat att 

Laholms kommun ska vara en Ekokommun och söka medlemskap i 

Stiftelsen Det Naturliga Steget Ekokommunnätverk. 

 

Varje medlem utser två ombud, varav en politiker och en tjänste-

man. Ombuden utses för den mandatperiod som gäller för ledamot i 

kommunstyrelse. Beslutanderätten utövas vid årsmöte och extra 

föreningsstämma. Vid förfall kan medlem utse personlig ersättare 

för ombud. Kommunstyrelsen ska utse en representant för tiden till 

och med den 31 december 2022.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Sveriges Ekokommunnätverk 
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§ 36 Dnr 2018-000540  

 

Val av representanter i styrgrupp för samverkan för gymnasie-

skolan i Halland 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Ordförandena i kommunstyrelsen respektive kultur- och utveckl-

ingsnämnden utses till kommunens representanter i den politiska 

styrgruppen för tiden den 1 januari 2019 till och med den 31 de-

cember 2022.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 23 juni 2010 § 101 godkänt samver-

kansavtal för gymnasieskolan i Halland. För frågor som rör sam-

verkansavtalet finns det en politisk styrgrupp där två företrädare 

från varje avtalspart ingår. Under föregående mandatperiod har La-

holm representerats av ordföranden i kommunstyrelsen och kultur- 

och utvecklingsnämnden.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Styrgruppen för samverkan för gymnasieskolan i Halland 
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§ 37 Dnr 2018-000541  

 

Val av representanter i Entreprenörsregionens Utvecklings-

stämma 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande, förste vice 

ordförande och andre vice ordförande till representanter i Entrepre-

nörsregionens Utvecklingsstämma för tiden till och med den 31 de-

cember 2022.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunen är medlem i Entreprenörsregionen SW ekonomisk för-

ening. 

 

Enligt samverkansavtalet ska respektive kommun utse representan-

ter i Utvecklingsstämman som är föreningens beslutande organ. Ut-

vecklingsstämman ska bestå av kommunstyrelsens ordförande samt 

ytterligare två personer utsedda av och inom kommunstyrelsen i re-

spektive kommun för tiden till och med den 31 december 2022. 

 

Under föregående mandatperiod utsåg kommunstyrelsen styrelsens 

presidium till representanter i Entreprenörsregionens Utvecklings-

stämma.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Entreprenörsregionen 
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§ 38 Dnr 2019-000001  

 

Anmälningar 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Beslut och andra dokument som kommit in till kommunstyrelsen 

sedan förra sammanträdet.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälningar den 9 januari 2019. 

Förteckning över synpunkter och förslag den 9 januari 2019.  

_____ 
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§ 39 Dnr 2019-000002  

 

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 

Förteckning över delegationsbeslut den 9 januari 2019. 

Räddningstjänstens delegationsbeslut november 2018.  

_____ 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 54 

Kommunstyrelsen 2019-01-15  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 40 Dnr 2018-000557  

 

Information om riskanalys inför plan för uppföljning av den in-

terna kontrollen 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.      

 

Ärendebeskrivning 

Enligt reglementet för intern kontroll i Laholms kommun har 

nämnderna skyldighet att styra och löpande följa upp det interna 

kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde. Nämnden ska vi-

dare varje år anta en särskild plan för uppföljningen av den interna 

kontrollen. Omfattningen av denna plan bestäms med utgångspunkt 

från den omfattning och volym av verksamhet som nämnden ansva-

rar för. 

 

Kommunledningskontoret informerar om riskanalys inför plan för 

uppföljning av den interna kontrollen.    

_____ 
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§ 41 Dnr 2019-000003  

 

Informationsärenden 

 

Information om kommunens arbete med civilt försvar 

Thomas Nederhed Högardh och Karin Martini 

 

Information om utbildning för ledamöter i kommunstyrelsen den 22 

januari 2019 – bättre företagsklimat utifrån ett myndighetsutövande 

Peter Severin Larsson 

 

Information från verksamheten 

Erland Björkman 

_____ 
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§ 42 Dnr 2019-000520  

 

Bemyndigande att förvärva Genevadsskolan, Elestorp 7:94, 

7:95 och 7:96 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande Erling 

Cronqvist (C) bemyndigande att träffa avtal om förvärv av Gene-

vadsskolan, Elestorp 7:94, Elestorp 7:95, Elestorp 7:96.      

 

Ärendebeskrivning 

I samband med att kommunen 2013 överlät fastigheter till det 

kommunala bolaget Kommunfastigheter i Laholm AB upptäcktes 

att kommunen saknade lagfart för Genevadsskolan. Vid efterforsk-

ningar i Laholms kommuns arkiv kan det konstateras att dåvarande 

Tjärby kommun i vart fall sedan 1935 bedrivit skolverksamhet 

(Genevads skola) på fastigheterna. 

 

Kommunen ansökte om lagfart för fastigheterna med stöd av 22 § 

lagen (1930:262) om skolstyrelse i vissa kommuner. Lantmäteriet 

kommunicerade ansökan med Tjärby församling/Höks pastorat. 

Församlingen motsatte sig kommunens ansökan och begärde att 

kommunen skulle köpa fastigheterna av församlingen för 350 tkr. 

 

Kommunen ansökte den 3 maj 2018 om stämning vid Halmstad 

tingsrätt och yrkade att rätten skulle förklara kommunen som ägare 

till fastigheterna. Parterna har fram till den 31 januari på sig att nå 

en förlikning.  

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Roland Norrman i beslutet. 

_____ 

 

 

 

 


