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Laholms kommun 
 
Kommunstyrelsen har haft sammanträde den 14 maj 2019 

 
Protokollet som justerats den 15 maj 2019, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Jonas Påhlsson 

Tf. kanslichef 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 
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……………………………………………… 
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§ 108 Dnr 2018-000554  

 

Svar på motion om förbud mot tiggeri på offentlig plats 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Bertil Johansson (LP) 

att kommunfullmäktige beslutar att i lokala ordningsföreskrifter in-

föra ett förbud mot tiggeri på offentlig plats i Laholms kommun och 

att organisationer som har tillstånd att bedriva insamlingar undantas 

från förbudet. 

 

Motioner om att införa ett förbud mot tiggeri i lokala ordningsföre-

skrifter har behandlats av kommunfullmäktige vid två tillfällen under 

förra mandatperioden. I båda fallen har fullmäktige avslagit motion-

erna. Vid dessa tillfällen har kommunledningskontoret bedömt att ett 

sådant förbud inte vore förenligt med ordningslagen (1993:1617). 

Sedan dess har rättsläget förtydligats från Högsta förvaltningsdom-

stolen (HFD).  

 

I HFD:s dom den 17 december 2018 angående Vellinge kommuns 

beslut om tiggeriförbud uttalas att det anses förenligt med ordnings-

lagen att som kommun införa ett tiggeriförbud, eller förbud mot pas-

siv penninginsamling, i de lokala ordningsföreskrifterna. Förbudet 

ska ha till syfte att komma till rätta med eller förebygga någon typ 

av störning i det offentliga rummet. HFD anger vidare att lokala ord-

ningsföreskrifter inte får vara för långtgående avseende geografiskt 

tillämpningsområde, tidsmässig giltighet och sakligt innehåll. 

 

I beslutet från Vellinge kommun var tiggeriförbudet begränsat till ett 

antal geografiska platser i kommunen. I den aktuella motionen skulle 

tiggeriförbudet gälla alla offentliga platser i kommunen. Kommun-

ledningskontoret bedömer att ett förbud på alla offentliga platser i 

kommunen är för generellt sett till det geografiska tillämpningsom-

rådet och kommunledningskontoret föreslår därmed att motionen av-

slås.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 april 2019. 

Motion den 18 december 2018.  

 

  forts 
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forts 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP): Bifall till motionen. 

Roland Norrman (M): Bifall till ledningsutskottets förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-

styrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag om att 

motionen ska avslås. 

 

Reservation 

Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot beslutet.  

_____ 
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§ 109 Dnr 2018-000507  

 

Svar på motion om inläsningsarvode till alla ersättare i nämnder 

och styrelser 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Karl-Fredrik Klinker 

(MED) att alla närvarande ersättare vid sammanträden i nämnder och 

styrelser ska ha rätt till inläsningsarvode från och med den 1 januari 

2019. Vidare föreslås att kostnaden finansieras genom minskad bud-

getram till kommunstyrelsen alternativt en sänkning av partistödet 

med 20 %.  

 

Kommunfullmäktige har den 27 mars 2018 § 31 beslutat om bestäm-

melser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Laholms 

kommun för mandatperioden 2019-2022 efter förslag från demo-

krati- och organisationsberedningen. Vid fullmäktiges sammanträde 

lämnades förslag om att inläsningsarvodet ska utgå även till ersättare 

som är närvarande när sammanträdet påbörjas från Liberalerna och 

förslag om att inläsningsarvodet ska utgå med 200 kr till ersättare 

som är närvarande när sammanträdet påbörjas från Laholmspartiet. 

Fullmäktige avslog båda förslagen. 

 

Arvodesberedningen föreslår den 15 april 2019 § 1 att kommunfull-

mäktige ska avslå motionen med anledning av att de ekonomiska 

villkoren ska vara kända för de som blir valda till uppdrag inom kom-

munen. Därav bör bestämmelserna inte ändras under innevarande 

mandatperiod.  

 

Beslutsunderlag 

Arvodesberedningens protokoll den 15 april 2019 § 1. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 mars 2019. 

Motion den 27 november 2018.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Roland Norrman (M) med instämmande av Bertil Johansson (LP) 

och Lars Gustafsson (KD): Bifall till ledningsutskottets förslag. 

Peter Berndtson (SD): Bifall till motionen. 

Christer Sjöberg (M) begär att få en anteckning bifogad till protokol-

let. 

  forts 
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forts 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-

styrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag.  

 

Ordföranden frågar därefter om en anteckning enligt Christer Sjö-

bergs begäran ska bifogas protokollet och finner att anteckningen ska 

bifogas protokollet. 

 

Reservationer 

Peter Berndtson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

 

Anteckning till protokollet 

Christer Sjöberg (M): Eftersom jag alltid lev efter ”allas lika värde” 

har jag aldrig förstått denna skillnad i ersättning för olika deltagare 

vid samma möten. Har påtalat det ett antal gånger, men aldrig fått 

partigruppen med mig. I varje partigrupp är ersättarna i minoritet vil-

ket kan förklara detta. 

 

Förstår arvodesberedningens förslag till KF, men anser att de kunde 

tagit ett steg i riktningen mot lika för alla. Detta kunde man gjort 

genom att föreslå att helt ta bort inläsningsarvoden. Detta hade varit 

ett bra signalvärde till våra invånare. Jag förstår att villkoren skall 

finnas innan man går in i ny mandatperiod, men detta svåra ekono-

miska läge kunde vi som politiker avstått denna förmån. 

 

Jag har väldigt svårt att förstå att vissa politiker får dessa inläsning-

sarvoden tre gånger. Först utskott sedan nämnd och för ledamöter i 

KF en tredje gång, för i princip samma textmassa. 

_____ 

 

Ersättarnas mening 

Karl-Fredrik Klinker (MED) och Martin Lönnstam (MED) instäm-

mer i Peter Berndtsons förslag om bifall till motionen.  
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§ 110 Dnr 2013-000074  

 

Exploateringsområde för Östra Nyby i Laholm 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige upprättar exploateringsområde för Östra 

Nyby etapp 1.  

 

2. Kommunfullmäktige upprättar exploateringsområde för Östra 

Nyby etapp 2.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommun har under några år arbetat med att ta fram ny bo-

stadsmark på området som kallas Östra Nyby beläget söder om väg 

24 vid den gamla järnvägsbron i Laholms tätort. Arbetet har nu kom-

mit så långt att ett planprogram för hela området har godkänts. Miljö- 

och byggnadsnämnden har samrått om detaljplanen för etapp 1 av 

området.  

 

Kommunledningskontoret föreslår därför att det ska upprättas två ex-

ploateringsområden för området. Därigenom överförs mark från 

markreserven till omsättningstillgångar i form av exploateringsom-

råden.  

 

Kommunledningskontoret att upprättat exploateringskalkyl för om-

rådena. Kalkylen ger ett överskott om 5 257 tkr för etapp 1 och 8 310 

tkr för etapp 2. Eventuellt kan en deponi på ett av områdena behöva 

saneras. En sådan sanering beräknas kosta mellan 5 och 10 miljoner 

kronor.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 april 2019.  

_____ 
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§ 111 Dnr 2019-000214  

 

Exploateringsområde för Mellbystrands centrum 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige upprättar ett exploateringsområde för Mell-

bystrands centrum.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommun har under många år haft en ambition om att skapa 

en centrumbildning i Mellbystrand vid Strandhotellet. Arbetet har nu 

kommit så långt att ett planprogram för området har godkänts. Arbe-

tet med detaljplan har påbörjats.  

 

Kommunledningskontoret föreslår därför att det ska upprättas ett ex-

ploateringsområde för området. Därigenom överförs mark från mar-

kreserven till omsättningstillgångar i form av ett exploateringsom-

råde.  

 

Kommunledningskontoret att upprättat en exploateringskalkyl för 

området. Kalkylen ger ett underskott om 6 380 tkr. Kommunled-

ningskontoret föreslår trots underskottet att exploateringsprojektet 

ändå genomförs då området är utpekat i översiktsplanen som ett för-

ädlingsområde och att Mellbystrand behöver en upprustning.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 april 2019.  

_____ 
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§ 112 Dnr 2019-000215  

 

Exploateringsområde för Haga i Skottorp 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige upprättar ett exploateringsområde för Haga i 

Skottorp.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommun köpte i mars 2015 in gården Haga i Skottorp, dels 

för att skydda vattentäkten i Skottorp och dels för nya bostäder i 

Skottorp. Miljö- och byggnadsnämnden har samrått om planprogram 

för området. Planprogrammet förväntas godkännas under 2019.  

 

Kommunledningskontoret föreslår därför att det ska upprättas ett ex-

ploateringsområde för området. Därigenom överförs mark från mar-

kreserven till omsättningstillgångar i form av ett exploateringsom-

råde.  

 

Kommunledningskontoret har upprättat en exploateringskalkyl för 

området. Kalkylen ger ett överskott om 2 325 tkr.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 april 2019.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Roland Norrman (M): Bifall till ledningsutskottets förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskot-

tets förslag. 

_____ 
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§ 113 Dnr 2017-000452  

 

Antagande av detaljplan för del av Trulstorp 1:9 mfl, Ängstorps 

handelsområde 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för del av Trulstorp 

1:9 med fler, Ängstorps handelsområde, enligt 5 kapitlet 27 § plan- 

och bygglagen (2010:900/2014:900). Planförslaget medför bety-

dande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning är upprättad.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen gav den 17 maj 2016 § 105 miljö- och byggnads-

nämnden i uppdrag att planlägga del av Trulstorp 1:9 med flera. 

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett verksamhetsområde för 

handels-, och kontorsändamål i Laholms tätort. En mindre del av 

planområdet planläggs för drivmedelsförsäljning. 

 

Planområdet är beläget i den västra utkanten av Laholm, cirka 2 kilo-

meter från centrum, i anslutning till väg 24 och Västerleden. Områ-

det angränsar i norr till Ängstorps reningsverk samt motorbanan och 

i söder till Västerleden. Direkt väster och öster om planområdet finns 

befintliga jordbruksmarker. Ytterligare österut finns bostadsområdet 

Blåkulla och väster om planområdet finns Laholms järnvägsstation. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden har samrått om planen. Synpunkterna 

redovisas i samrådsredogörelsen. En miljökonsekvensbeskrivning är 

upprättad då planen befarades ge upphov till betydande miljöpåver-

kan. Synpunkter som framkommit när planen varit på granskning re-

dovisas i granskningsutlåtandet.  

 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 24 april 2019 § 59.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Roland Norrman (M) med instämmande av Ann-Helene Djivjak 

(SD), Peter Berndtson (SD), Kjell Henriksson (S) och Bertil Johans-

son (LP): Bifall till ledningsutskottets förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

_____ 
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§ 114 Dnr 2018-000193  

 

Förlängning av reservationsavtal för del av fastigheten Nyby 

1:15 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner förlängning av reservationsavtalet.  

 

Ärendebeskrivning 

Företaget Ohlssons i Landskrona AB reserverade i maj 2018 ca 

28 600 kvadratmeter mark på nya Nyby industriområde. Företaget 

har låtit meddela att de inte har möjlighet att söka bygglov inom den 

uppsatta tidsramen. Företaget ansöker nu om att få förlänga reservat-

ionstiden med ytterligare ett år, till den 15 maj 2020.  

 

Planeringsenheten föreslår, efter samråd med näringslivsenheten, att 

ansökan ska beviljas då det finns gott om ledig mark kvar på det ak-

tuella verksamhetsområdet. Ett avtal om förlängning har därför tagits 

fram där reservationstiden förlängs med ett år men i övrigt gäller ur-

sprungsavtalet.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 april 2019. 

Avtal om förlängning av reservationstiden.  

_____ 
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§ 115 Dnr 2019-000232  

 

Ändring av miljö- och byggnadsnämndens reglemente med an-

ledning av ny lag om tobak och liknande produkter 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till reglementet för 

miljö- och byggnadsnämnden att gälla från och med den 1 juli 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att nämndens reglemente änd-

ras med anledning av att en ny lag om tobak och liknande produkter 

(LTLP) (2018:2088) träder i kraft den 1 juli 2019.  

 

Den nya lagen ersätter tobakslagen (1993:581) och lagen om elektro-

niska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). Under en över-

gångsperiod kommer Tobakslagen att finnas kvar parallellt med den 

nya tobakslagen. Däremot kommer lag om elektroniska cigaretter 

och påfyllningsbehållare att upphöra att gälla den 1 juli 2019 då den 

nya lagen träder ikraft. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden har också uppmärksammat en felaktig 

laghänvisning under stycket gällande nämndens arbetsformer och 9 

§ om offentliga sammanträden. Enligt den nya kommunallagen 

(2017:725) regleras bestämmelserna om offentliga sammanträden nu 

i 6 kapitlet 25 §. 

 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 24 april 2019 § 55.  

_____ 
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§ 116 Dnr 2019-000233  

 

Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen, 

lag om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med 

vissa receptfria läkemedel 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till avgifter för till-

ståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och lik-

nande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkeme-

del att gälla från och med den 1 juli 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Riksdagen har den 12 december 2018 beslutat att anta en ny lag om 

tobak och liknande produkter (2018:2088), som träder i kraft den 1 

juli 2019. Den nya lagen ersätter tobakslagen (1993:581) och lagen 

om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). Be-

stämmelserna om spårbarhet och säkerhetsmärkning börjar gälla den 

20 maj 2019. 

 

Enligt den nya lagen om tobak och liknande produkter måste den 

som säljer eller vill sälja tobak lämna in en ansökan om att få tillstånd 

till att sälja tobak. Detta är en skillnad mot den tidigare tobakslagen 

(1993:581), där det endast krävdes en anmälan för registrering av 

dem som skulle få sälja. Tillståndsplikten medför bland annat att den 

sökande ska omfattas av en lämplighetsprövning. Inre tillsyn kom-

mer därefter att ske årligen avseende de tillstånd som meddelats. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden har med anledning av den nya lagen 

gjort en översyn av avgiften för tillståndsprövningen och tillsynen.  

 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 24 april 2019 § 56.  

_____ 
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§ 117 Dnr 2019-000237  

 

Avgifter för vård- och omsorg inom socialtjänsten 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till avgifter för 

vård- och omsorg inom socialtjänsten att gälla från och med den 

1 juni 2019. 

 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt socialnämnden utvärdera kon-

sekvenserna av förslaget ska utvärderas och rapporteras till kom-

munstyrelsens sammanträde i juni 2021.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden antog i februari 2019 nya riktlinjer för biståndspröv-

ning med utgångspunkt i Socialtjänstlagen (SoL) samt Riktlinjer för 

avgifter inom verksamheten för äldre och funktionsnedsatta i La-

holms kommun. 

 

I riktlinjerna för biståndsprövning med utgångspunkt i Socialtjänst-

lagen (SoL) har de avgiftsfria avlösartimmarna minskats från 16 tim-

mar till 12 timmar per månad. Socialnämnden föreslår nu att kom-

munfullmäktige ändrar avgifter för vård och omsorg inom social-

tjänsten så att antalet avgiftsfria avlösartimmarna minskats från 16 

timmar till 12 timmar per månad.  

 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens protokoll den 16 april 2019.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lars Gustafsson (KD) med instämmande av Bertil Johanssons (LP): 

Konsekvenserna av förslaget ska utvärderas och rapporteras till kom-

munstyrelsens sammanträde i juni 2021. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

 

Ordföranden lägger därefter fram Lars Gustafssons tilläggsförslag 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

_____ 
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§ 118 Dnr 2018-000348  
 
Revidering av Laholms kommuns avfallstaxa 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar föreliggande avfallstaxa att gälla från och 
med 1 juni 2019.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog den 27 november 2018 § 115 avfallstaxa 
att gälla från och med den 1 januari 2019.  
 
Servicekontoret har uppmärksammat ett antal korrigeringar som be-
höver göras i taxan. Korrigeringarna gäller förtydligande om grund-
avgift för parhus, att kärltvätt endast erbjuds för 4-fackskärl, matav-
fall- och restavfallskärl, begränsning av kärlstorlekar för insamling 
av glas-, metall- och plastförpackningar samt tidningar. Slutligen fö-
reslås att avsnittet om avgift för budad slamtömning förtydligas.  
 
Beslutsunderlag 
Servicekontorets tjänsteskrivelse den 30 april 2019. 
Förslag till avfallstaxa.  
_____ 
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§ 119 Dnr 2019-000208  

 

Avgift för cykelparkering i cykelgarage 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar avgifter för cykelparkering i cykelgarage 

att gälla från och med den 1 juni 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Vandalisering- och stölder är ett problem för pendlare som parkerar 

sina cyklar vid Laholms järnvägsstation. För att erbjuda pendlare 

möjlighet till säker cykelparkering uppförs ett cykelgarage med plats 

för 50 cyklar vid Laholms järnvägsstation.  

 

För att täcka de administrativa kostnaderna behöver Laholms kom-

mun ta ut en avgift om 80 kr per månad av den som väljer att nyttja 

garaget. Servicekontoret lägger fram förslag till taxa för cykelparke-

ring i cykelgarage att gälla från och med den 1 juni 2019.  

 

Beslutsunderlag 

Servicekontorets tjänsteskrivelse den 6 maj 2019. 

Avgift för cykelparkering i cykelgarage.  

_____ 
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§ 120 Dnr 2019-000126  

 

Budgetramar för 2020 samt ekonomisk plan för 2021-2022 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige fastställer driftbudgetens nettobudgetra-

mar år 2020 för respektive nämnd till följande: 

 

Kommunfullmäktige  2 186 tkr 

Kommunstyrelse  158 294 tkr 

Kommunstyrelse, gemensam verksamhet -2 600 tkr 

Kommunstyrelse, VA-verksamhet 0 tkr 

Kommunstyrelse, avfallsverksamhet  0 tkr 

Kultur- och utvecklingsnämnd 226 260 tkr 

Miljö- och byggnadsnämnd  14 867 tkr 

Barn- och ungdomsnämnd  506 929 tkr 

Socialnämnd  491 403 tkr 

Revision  1 301 tkr 

Totalt  1 398 640 tkr 

 

2. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till ekono-

misk plan för åren 2021 och 2022.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige antog den 27 november 2018 § 118 kommun-

plan med budget år 2019 samt ekonomisk plan år 2020-2021. I be-

slutet angavs en ospecificerad resultatförstärkning för planåren 

2020-2021 på totalt 28 miljoner kr. Utifrån beslutet behöver kom-

munfullmäktige besluta om reduceringar av nämndernas befintliga 

ramar. Nämnderna har då kunskap om vilken justerad ram nämnden 

har att förhålla sig till i sitt vidare arbete med nämndsplanerna inför 

2020.  

 

Beslutsunderlag 

Budgetramar för år 2020 samt planåren 2021-2022.  

_____ 
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§ 121 Dnr 2019-000210  

 

Försäljning av del av Altona 2:1, Glänninge idrottshall  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner köpebrevet.  

 

Ärendebeskrivning 

Nya idrottshallen vid Glänningesjö har uppförts på kommunal mark 

varför en försäljning av marken till Kommunfastigheter i Laholm AB 

är nödvändig. Med anledning av detta har kommunledningskontoret 

upprättat ett köpebrev där kommunen säljer marken till Kommunfas-

tigheter i Laholm AB för en köpesumma av 436 000 kr.  

 

Då det saknas jämförelseobjekten för försäljning av mark för idrotts-

hall har priset satts till det pris kommunen säljer industrimark för i 

Laholm (bortsett från Nya Nyby) vilket är 100 kr/kvm. I samband 

med avstyckningen ska även servitut för väg till idrottshallen bildas. 

Kommunfastigheter i Laholm AB står för avstyckningskostnaden.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 april 2019. 

Köpebrev.  

_____ 
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§ 122 Dnr 2019-000091  

 

Brygga i Mellbystrand 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen svarar Föreningen Mellbystrands brygg att La-

holms kommun kommer att ansvara för att beställa förstudie, söka 

strandskyddsdispens samt göra en anmälan om vattenverksamhet. 

Kommunen kommer vara föreningen behjälplig med att söka fond-

medel. Kommunen kommer framöver, i sin investeringsbudget av-

sätta 2 000 000 kr för byggnation. 

 

En avstämning kring förutsättningar för att fortsätta kommer att ske 

i oktober 2019. Därefter följer beslut om fortsatt arbetsordning och 

budget.  

 

Ärendebeskrivning 

Föreningen Mellbystrands Brygga har framfört önskemål om en tyd-

lig ansvarsfördelning i arbetet med att försöka uppföra en brygga i 

Mellbystrand. Kommunledningskontoret har därför tagit fram ett 

förslag tillsammans med föreningen. Förslaget utgår ifrån att kom-

munen ansvarar för att beställa förstudie, söka strandskyddsdispens 

samt gör en anmälan om vattenverksamhet, vara föreningen behjälp-

lig med att söka fondmedel.   

 

En avstämning kring om förutsättningar för att fortsätta arbetet kom-

mer att ske i oktober 2019. Därefter följer beslut om fortsatt arbets-

ordning och samt budgetbeslut. Kommunledningskontoret föreslår 

att 2 000 000 kr avsätts för byggnation i kommande investeringsbud-

get.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 april 2019. 

Skrivelse från Föreningen Mellbystrands brygga 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Peter Berndtson (SD): Kommunen ska inte bidra till någon brygga i 

Mellbystrand. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer ledningsutskottets förslag mot Peter Berndtsons 

förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med led-

ningsutskottets förslag. 

  forts 
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forts 

 

Reservation 

Peter Berndtson (SD) och Ann-Helene Djivjak (SD) reserverar sig 

mot beslutet. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Föreningen Mellbystrands Brygga      
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§ 123 Dnr 2019-000196  

 

Avtal om avstående från ersättningsanspråk i samband med de-

taljplan för kv. Bocken 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner avtalet.  

 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till detaljplan för fastigheterna Laholm Bocken 10, 11 och 

12 har upprättats. Bebyggelsen inom kvarteret omfattas av riksin-

tresse för kulturmiljövård och har därför varit föremål för en inven-

tering som konstaterat att bebyggelsen inom kvarteret är kulturhisto-

riskt värdefull. Med anledning därav har det i planförslaget införts 

bestämmelse om rivningsförbud och skyddsbestämmelser. 

 

Om rivningsförbud eller skyddsbestämmelse för en fastighet införs i 

en detaljplan har berörd fastighetsägare enligt 14 kap. 7 och 10 §§ 

plan- och bygglagen (2010:900) i vissa fall rätt till ersättning av kom-

munen för den skada som rivningsförbudet eller skyddsbestämmel-

sen medför.  

 

Eftersom planförslaget samtidigt även medger byggrätt för berörd 

fastighetsägare har det upprättats ett avtal enligt vilket fastighetsäga-

ren med bindande verkan gentemot kommunen godtar detaljplane-

förslagets begränsningar i form av skyddsbestämmelser för byggna-

der och rivningsförbud och avstår från varje form av ersättningsan-

språk mot kommunen med anledning av dessa. Enligt 15 kap. 7 § 

plan- och bygglagen gäller överenskommelsen om att fastighetsäga-

ren avstår från sin rätt att föra talan om ersättning även mot ny ägare 

av fastigheten.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 mars 2019. 

Avtal om avstående från ersättningsanspråk.  

_____ 
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§ 124 Dnr 2019-000223  

 

Reservationsavtal för Elestorp 7:608, 7:614, 7:615, 7:616, 7:617 

och 7:618 i Genevad 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner reservationsavtalet.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunen har fått en förfrågan från Inkluderande Fastigheter AB 

om att reservera samtliga lediga tomter i Genevad. Med anledning 

av detta har ett reservationsavtal upprättats där kommunen för bola-

gets räkning reserverar dessa sex tomter för byggnation av bostads-

hus. Reservationsavtalet stipulerar att bolaget ska ansöka om bygg-

lov senast inom 6 månader från dagen för kommunens underteck-

nande av avtalet. Bolaget ska även senast inom 6 månader från det 

att bygglov lämnats påbörja grundläggningsarbetet. Den totala köpe-

skillingen för tomterna är 327 957 kronor. Bolaget erlägger anlägg-

ningsavgift för vatten och avlopp enligt gällande taxa.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 april 2019. 

Reservationsavtal.  

_____ 
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§ 125 Dnr 2019-000193  

 

Nyttjanderättsavtal för del av Skummeslöv 5:14 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner nyttjanderättsavtalet.  

 

Ärendebeskrivning 

Skummeslövs Badortsförening har i en skrivelse föreslagit att kom-

munen ska ta över driften av motionsspåren i Svarvareskogen. Före-

ningen har under en längre tid ansvarat för driften och underhållet på 

motionsslingorna. Någon skriftlig överenskommelse om skötsel med 

markägaren finns inte.  

 

Föreningen anser sig nu inte ha den kompetens eller tillräckligt med 

resurser för att med ideella krafter ansvara helt för slingorna, varför 

de nu önskar att Laholms kommun åtar sig detta ansvar på samma 

sätt som kommunen gjort i andra orter i kommunen. Kultur- och ut-

vecklingsnämnden tillstyrker förslaget. 

 

En förutsättning för att kommunen ska ta över drift och underhåll är 

att ett nyttjanderättsavtal tecknas med markägarna. Kultur- och ut-

vecklingsnämnden ska teckna särskilt avtal om motionsspårens drift 

och underhåll.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 april 2019. 

Nyttjanderättsavtal.  

_____ 
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§ 126 Dnr 2019-000249  

 

Arrendeavtal för telemast på del av Mellby 23:13 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner arrendeavtalet.  

 

Ärendebeskrivning 

På del av fastigheten Laholm Mellby 23:13 belägen på Mellby före-

tagspark står sedan många år en mast för telekommunikation. Kom-

munen har inte haft något arrendeavtal med mastägaren, 3G Infra-

structure Services AB, eftersom masten uppfördes före det att kom-

munen blev markägare.  

 

Kommunledningskontoret har nu upprättat ett anläggningsarrende-

avtal för masten. Avtalet gäller för en femårsperiod t.o.m. den 31 

mars 2024. Sägs inte avtalet upp förlängs avtalet fem år i sänder. År-

lig arrendesumma är 12 000 kronor vilket indexomräknas med kon-

sumentprisindex varje år. Då masten idag står på kommunens mark 

utan avtal förordar kommunledningskontoret att avtalet godkänns.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 april 2019. 

Arrendeavtal.  

_____ 
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§ 127 Dnr 2019-000236  

 

Avskrivning av detaljplan för del av Allarp 2:201 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avskriver ärendet gällande planläggning av Allarp 

2:201 i Skummeslövsstrand.  

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avskriva 

ärendet gällande planläggning av Allarp 2:201 i Skummeslövsstrand. 

 

Ansökan om planbesked för Allarp 2:201 i Skummeslövsstrand läm-

nades den 30 mars 2010. Kommunstyrelsen beslutade den 12 april 

2011 § 90 att medge sökande att med egen konsult påbörja ett plan-

arbete för att ändra detaljplanen för Allarp 2:201, för att möjliggöra 

vändplatser/rundkörning för sopbilar på område som i gällande de-

taljplan är naturmark. 

 

Den 1 april 2015 kontaktades exploatören med en förfrågan gällande 

intresse av planläggning enligt kommunstyrelsens beslut. Då hade 

detaljplanen inte startats upp. Svar från exploatören lämnades den 15 

april från exploatören, som angav att det inte längre finns intresse av 

planläggning och som därmed tog tillbaka sin ansökan om planbe-

sked. Planuppdraget bedöms som lämpligt att avskriva.  

 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 24 april 2019 § 62.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Exploatören 

Miljö- och byggnadsnämnden      
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§ 128 Dnr 2019-000235  

 

Avskrivning av detaljplan för Skummeslöv 1:13 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avskriver ärendet gällande planläggning av 

Skummeslöv 1:13 i Skottorp.  

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avskriva 

ärendet gällande planläggning av Skummeslöv 1:13 i Skottorp. 

 

Ansökan om planbesked för Skummeslöv 1:13 lämnades den 17 de-

cember 2009. Kommunstyrelsen beslutade den 14 september 2010 § 

198 att medge sökande att med egen konsult påbörja ett planarbete 

för att möjliggöra bostäder i form av sju villor på fastigheten Skum-

meslöv 1:13.  

 

Den 1 april 2015 kontaktades sökanden med en förfrågan gällande 

intresse av planläggning enligt kommunstyrelsens beslut. Då hade 

detaljplanen inte startats upp. Svar lämnades den 8 maj 2015 med 

information om att marken har sålts vidare. Sedan dess har ingen 

kontakt tagits av sökanden till samhällsbyggnadskontoret och inget 

intresse har visats för att bedriva planläggning.  

 

Samhällsbyggnadskontoret har ett stort antal planer på gång och det 

är av stor vikt att de planer som är aktiva drivs på kontinuerligt. De 

detaljplaner som är pågående bedöms samtliga kunna medföra stor 

samhällsnytta och har därmed bedömts som lämpliga att bedriva. Då 

denna detaljplan inte har startats upp sedan planbesked gavs år 2010 

bedöms planen inte längre som aktuell. Likaså bedöms inte planlägg-

ning av sju villatomter medföra någon större samhällsnytta. Sökande 

till planbeskedet kontaktades igen med ett brev den 12 februari 2018 

med information om att detaljplaneuppdraget kommer att avskrivas.  

 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 24 april 2019 § 63.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Exploatören 

Miljö- och byggnadsnämnden      
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§ 129 Dnr 2019-000234  

 

Avskrivning av detaljplan för Skummeslöv 30:9 i Skottorp 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avskriver ärendet gällande planläggning av 

Skummeslöv 30:9 i Skottorp.  

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avskriva 

ärendet gällande planläggning av Skummeslöv 30:9 i Skottorp. 

 

Ansökan om planbesked för Skummeslöv 30:9 lämnades den 25 au-

gusti 2008. Kommunstyrelsen beslutade den 8 juni 2010 § 138 att 

medge sökande att med egen konsult påbörja ett planarbete för att 

möjliggöra bostäder på fastigheten Skummeslöv 30:9. 

 

Den 1 april 2015 kontaktades exploatören med en förfrågan gällande 

intresse av planläggning enligt kommunstyrelsens beslut. Då hade 

detaljplanen inte startats upp. Svar från exploatören kom den 14 april 

2015, där exploatören angav att de fortfarande var intresserade av att 

planlägga. Sedan dess har ingen kontakt tagits av exploatören till 

samhällsbyggnadskontoret och inget intresse har visats för att bed-

riva planläggning. 

 

Samhällsbyggnadskontoret har en stor andel planer på gång och det 

är av stor vikt att de planer som är aktiva drivs på kontinuerligt. Då 

denna detaljplan inte har startats upp sedan planbesked gavs år 2010 

bedöms planen inte längre som aktuell. Exploatören kontaktades 

igen med ett brev den 12 februari 2018 med information om att de-

taljplaneuppdraget kommer att avskrivas. Exploatören har inte kon-

taktat samhällsbyggnadskontoret efter det.  

 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 24 april 2019 § 61.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Exploatören 

Miljö- och byggnadsnämnden      
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§ 130 Dnr 2016-000208  

 

Avskrivning av detaljplan för Mellby 2:13 och Västra Mellby 

2:19 i Mellbystrand 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avskriver ärendet gällande planläggning av detalj-

plan för del av Mellby 2:13 med flera i Mellbystrand.  

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avskriva 

detaljplanen för del av Mellby 2:13 med flera i Mellbystrand. 

 

Ansökan om planbesked för Mellby 2:13 med flera lämnades den 5 

februari 2013, i ansökningshandlingarna beskrivs att planen ska möj-

liggöra nya bostäder till äldre. Kommunstyrelsen beslutade den 12 

januari 2016 § 16 att sökanden med egen konsult fick påbörja ett de-

taljplanearbete som tillskapar område för bostäder inom del av fas-

tigheten Mellby 2:13 samt område för natur i övriga delar. I beslutet 

angavs även att planområdet skulle omfatta del av Västra Mellby 

2:19 som ska säkerställa område för parkering och natur. 

 

Planen har varit ute på samråd mellan den 8 november 2018 fram till 

den 14 december 2018. Länsstyrelsen gör i sitt samrådsyttrande be-

dömningen att detaljplanen för Mellby 2:13 medför påtaglig skada 

på riksintresset för friluftsliv och att det föreligger risk om prövning 

på grund av områdets utsatthet vad gäller erosion och översvämning. 

Planförslaget bedöms i sin helhet medföra betydande miljöpåverkan 

och de anser att en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas som 

beskriver påverkan på människor, djur, växter, mark, vatten, land-

skap samt hushållningen med mark och vatten. 

 

Länsstyrelsen framhåller också att det i tillägg till grönområdesut-

redningen inte finns någon bedömning av hur helheten skulle påver-

kas ifall flera grönområden bebyggs. De anser att kommunen bör 

göra en helhetsbedömning av detaljplanernas sammanlagda påver-

kan på dagvattenhanteringen i Mellbystrand i ett ställningstagande 

om översiktsplanens aktualitet. 

 

 

 

 

 

  forts 
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Länsstyrelsens yttrande innebär att de avser att överklaga detaljpla-

nen när den antas ifall kommunen inte gör ändringar som säkerställer 

riksintresset för friluftsliv samt utreder översvämnings- och eros-

ionsrisken i området. Länsstyrelsens yttrande innebär att planförsla-

get måste ändras, att en miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram, att 

en fördjupad erosionsutredning krävs samt att ytterligare utredningar 

görs kring risk för översvämning inom området. Utöver det ska plan-

handlingarna också kunna motivera ianspråktagandet av grönområ-

det i förhållande till riksintresset för friluftsliv. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att inte är rimligt att arbeta 

vidare med detaljplanen. I en miljökonsekvensbeskrivning ska det 

alltid framgå vilka andra rimliga lokaliseringar som finns i förhål-

lande till det utpekade planområdet. Samhällsbyggnadskontoret me-

nar att det finns alternativa lokaliseringar för etablering av bostäder 

av den typ som föreslås i detaljplanen. Det finns områden i ett kust-

nära läge som inte riskerar att medföra skada för riksintresset för fri-

luftsliv, erosions- eller översvämningsproblematik. Även om en mil-

jökonsekvensbeskrivning upprättas kan utfallet av denna visa på att 

platsen inte är lämplig för bebyggelse och att det inte går att upprätta 

åtgärder inom ramen för detaljplanen. 

 

En detaljplan är en process som ska ses som en prövning av markens 

lämplighet för en ny sorts användning, men det finns ingen garanti 

för att detaljplanen slutligen kan antas och den planerade exploate-

ringen blir verklighet. Kommunen har genom samrådet för detaljpla-

nen för Mellby 2:13 prövat möjligheten att etablera bostäder på den 

aktuella platsen. Efter samrådet görs nu ställningstagandet att planen 

kommer kräva flertalet tillkommande tekniska utredningar som inte 

bedöms som samhällsekonomiskt försvarbara att ta fram med moti-

vet att tillskapa fler bostäder i kusten. Även ifall exploatören står för 

kostnaderna för framtagandet av de tekniska utredningarna, så kom-

mer kommunen att ha rollen som en granskande myndighet, bistå 

med underlagsmaterial och vara ett bollplank till konsulterna. 

 

Planförslaget innehåller inga områden för offentlig service eller lik-

nande där allmänna intressen kan åberopas som väger över andra all-

männa intressen så som friluftslivet, översvämningshantering med 

mera. 

 

 

  forts 
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Kommunens roll som samhällsplanerare är att väga enskilda och all-

männa intressen. Om det visar sig att de allmänna intressena övervä-

ger de enskilda, så bör planfrågan avgöras till förmån för de allmänna 

intressena. Miljö- och byggnadsnämnden gör bedömningen att plan-

området för Mellby 2:13 innehar så pass stora allmänna intressen i 

form av naturområde för friluftslivet och potentiellt översvämnings-

område, att det överväger alternativet att ta det i anspråk för enskilda 

bostadsfastigheter. Detaljplanen för Mellby 2:13 föreslås därför att 

avskrivas.  

 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 24 april 2019 § 60.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Roland Norrman (M): Bifall till ledningsutskottets förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskot-

tets förslag. 

_____ 

 

Ersättarnas mening 

Karl-Fredrik Klinker (MED) anser att planen inte ska avskrivas. 

 

Beslutet skickas till: 

Exploatören 

Miljö- och byggnadsnämnden      
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§ 131   

 

Riktlinjer och direktiv för nämndernas arbete med nämndsplan 

och budget för år 2020 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner riktlinjer och direktiv för arbetet med 

budget, kommunplan och nämndsplaner för år 2020 samt ekonomisk 

plan 2021 - 2022.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt antagna principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska 

kommunstyrelsen besluta om riktlinjer och direktiv för nämndernas 

arbete med kommunplan och budget samt nämndsplaner. Riktlin-

jerna kompletteras med grundläggande ekonomiska förutsättningar 

för respektive nämnd. 

 

Utöver direktiv och uppdrag till nämnderna kan också kommunsty-

relsen ge sådana till de kommunala bolagen. 

 

Utifrån riktlinjerna och direktiven ska nämnderna arbeta fram och 

besluta om en nämndsplan. Nämndsplanen ska innehålla en behovs-

analys och investeringsplan. Dessa förslag bildar underlag för kom-

munstyrelsens beredning och förslag till kommunfullmäktige.  

 

Beslutsunderlag 

Förslag till riktlinjer och direktiv för arbetet med budget, kommun-

plan och nämndsplaner för år 2020 samt ekonomisk plan 2021 - 

2022.  

_____ 
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§ 132 Dnr 2019-000257  

 

Budgetuppföljning 1 för kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner budgetuppföljning 1 för år 2019.      

 

Ärendebeskrivning 

Budgetuppföljningar med prognoser på årsskiftet redovisas för kom-

munfullmäktige vid två tillfällen varje år. Den första ska utgå från 

redovisningen per sista april och den andra per sista augusti. Den 

sistnämnda budgetutfallsprognosen knyts samman med delårsrap-

porten och redovisas till kommunfullmäktige vid ett och samma till-

fälle under oktober. 

 

I den första uppföljningen ska, utöver redovisning av beräknat bud-

getutfall, rapporteringen endast avse särskilt anmärkningsvärda av-

vikelser med utgångspunkt från den planerade verksamheten.      

 

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning 1 för kommunstyrelsen      

_____ 
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§ 133 Dnr 2019-000225  

 

Årsredovisningar 2018 för stiftelser förvaltade av kommunen 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningarna och överlämnar 

dessa till stiftelsernas revisorer.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommun förvaltar 10 donationsstiftelser genom anknuten 

förvaltning. Kommunledningskontoret har upprättat årsredovis-

ningar för dessa stiftelser. 

 

Enligt stiftelselagen är stiftelser där marknadsvärdet av stiftelsens 

tillgångar överstigit 1,5 miljoner kr under de senaste 3 åren bokfö-

ringsskyldiga. I dessa fall ska årsredovisningshandlingarna och re-

visionsberättelsen insändas till tillsynsmyndigheten inom sex måna-

der efter räkenskapsårets utgång. För övriga stiftelser behöver stif-

telsens räkenskaper endast efter anmaning inges till tillsynsmyndig-

heten. 

 

Det bokförda värdet av de förvaltade stiftelsernas totala tillgångar 

uppgick den 31 december 2018 till 22,1 miljoner kr. Av detta belopp 

avser 15,7 miljoner kr Stiftelsen Lundgrenska donationsfonden.  

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisningar 2018 för stiftelser förvaltade av kommunen.  

_____ 
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§ 134 Dnr 2019-000199  

 

Kvalitetsdeklaration för vinterväghållning 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar kvalitetsdeklaration för vinterväghållning 

inom Laholms kommun.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning ska nämn-

derna besluta om kvalitetsdeklarationer inom de område där det finns 

ett behov av att kommunicera kvalitetsnivåer.  

 

Med anledning utav ny upphandling av vinterväghållning föreslår 

servicekontoret att kommunstyrelsen antar en kvalitetsdeklaration 

för att tydliggöra förväntningarna gällande service av vinterväghåll-

ning inom Laholms kommun. 

 

Kvalitetsdeklarationen klargör kommunens ansvar, och ger en tydlig 

bild av ambitionsnivå och vad personal och politiker i kommunen 

har att förhålla sig till i sitt arbete.  

 

Beslutsunderlag 

Servicekontorets tjänsteskrivelse den 4 april 2019. 

Kvalitetsdeklaration för vinterväghållning inom Laholms kommun.  

_____ 
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§ 135 Dnr 2019-000247  

 

Uppdrag att utreda passersystem vid Ahla återvinningscentral 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger servicekontoret i uppdrag att införa ett passer-

system till återvinningscentralen i Ahla. Finansiering ska ske inom 

ram.  

 

Ärendebeskrivning 

En återvinningscentral är till för kommunens hushåll. Återvinnings-

central finansieras via avfallstaxan. Dessvärre förekommer det att fö-

retagare utger sig för att vara privatpersoner för att undkomma avgift. 

Vidare förekommer det att besökare från andra kommuner lämnar 

avfall på återvinningsstationen. Det sistnämnda har nyligen blivit ett 

stort problem i Ahla.  

 

Den 31 mars 2019 stängde Båstads kommun sin enda återvinnings-

central. Då Båstad ingår i Nordvästra Skånes Renhållnings AB 

(NSR) är Båstads invånare hänvisade till andra återvinningscentraler 

inom NSR. Närmaste återvinningscentral för Båstad ligger i Ängel-

holm. Detta har medfört att Båstadborna istället åker med sitt avfall 

till Laholm. Antalet besökare till Ahla återvinningscentral har ökat 

med 22 % mellan april 2018 och april 2019.  

 

Den ökade mängden avfall till återvinningscentralen ger inte bara en 

ökad arbetsbelastning för personalen, utan medför även ökade kost-

nader för Laholms kommun samt en minskad livslängd på avfallsan-

läggningen.  

 

Idag har en stor del av Sveriges kommuner någon form av passersy-

stem till sina återvinningscentraler. Det kan röra sig om ett bom- eller 

grindsystem, men också om automatisk läsning av registreringsskyl-

tar eller manuell registrering av besökarna med en handenhet. Ser-

vicekontoret föreslår därmed att kommunstyrelsen ska ge kontoret i 

uppdrag att utreda möjligheter, kostnader och finansiering av lämp-

ligt passersystem till återvinningscentralen i Ahla.  

 

Beslutsunderlag 

Servicekontorets tjänsteskrivelse den 26 april 2019.  

_____ 
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§ 136 Dnr 2019-000097  

 

Svar på remiss av översyn av kostnadsutjämningen för kommu-

ner och landsting (SOU 2018:74) 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen yttrar sig över betänkandet i enlighet med kom-

munledningskontorets förslag.  

 

Ärendebeskrivning 

Finansdepartementet har remitterat betänkandet Lite mer lika – över-

syn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 

2018:74) till Laholms kommun. 

 

I direktiven till översynen anges att utredaren ska överväga om det 

nuvarande systemet i tillräcklig grad fångar upp större samhällsför-

ändringar och med anledning av detta eventuellt föreslå förändringar 

i de delmodeller som finns, nya delmodeller eller om delmodeller ska 

utgå. I uppdraget ingår också att analysera möjligheterna att förenkla 

utjämningen. Förändringarna föreslås genomföras år 2020. 

 

Kostnadsutjämningen syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska för-

utsättningar för alla kommuner och landsting att tillhandahålla invå-

narna service oberoende av opåverkbara, strukturella förhållanden. 

Systemet ska alltså inte utjämna för skillnader i ambitionsnivå 

eller effektivitet. Kostnadsutjämningen är solidariskt finansierad 

inom kommunsektorn och staten har ingen del i finansieringen, till 

skillnad mot inkomstutjämningen. 

 

Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till yttrande över 

betänkandet.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets förslag till yttrande. 

Lite mer lika – översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och 

landsting (SOU 2018:74).  

_____ 
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§ 137 Dnr 2019-000240  
 
Svar på remiss av promemorian Ett ändrat prishöjningstak för 
frimärkta brev 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen avger yttrande över promemorian Ett ändrat pris-
höjningstak för frimärkta brev i enlighet med kommunledningskon-
torets förslag.  
 
Ärendebeskrivning 
Infrastrukturdepartementet har remitterat promemorian Ett ändrat 
prishöjningstak för frimärkta brev till Laholms kommun. 
 
Kommunstyrelsen har den 16 augusti 2016 § 159 avgett yttrande 
över delbetänkandet Som ett brev på posten, Postbefordran och pris-
tak i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:27) där den föreslagna 
ändringen av prisregleringen i 9 § postförordningen (2010:1049) 
ingick.  
 
Kommunstyrelsens tog då främst sikte på förslaget om krav på två-
dagarsbefordran av inrikes brev och att nuvarande krav på övernatt-
befordran skulle slopas vilket kommunen var skeptisk till. Däremot 
hade kommunstyrelsen ingen erinran mot förslaget om prisregle-
ringen då merparten av de brev kommunen skickar väger under 250 
g. 
 
Kommunledningskontoret har gjort bedömningen att styrelsens ställ-
ningstagande från 2016 fortfarande bör gälla. Det vill säga att ef-
tersom majoriteten av kommunens brev väger under 250 g påverkas 
inte kommunen nämnvärt av förslaget och har därmed inget att erinra 
mot det.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 april 2019. 
Förslag till yttrande. 
Promemorian Ett ändrat prishöjningstak för frimärkta brev.  
_____ 
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§ 138 Dnr 2019-000206  

 

Svar på remiss av kollektivtrafikplan 2020 (2021-2022) 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Laholms kommun lämnar följande synpunkter på Kollektivtrafik-

plan 2020 med utblick 2021-2022. 

 

Införandet av stationspendeln under 2020 kommer att öka förutsätt-

ningarna för kollektivt resande i och med en förbättrad pålitlighet för 

bussturer till och från Laholms järnvägsstation. Detta kommer för-

bättra möjligheten för bland annat arbets- och studiependlingen till 

andra städer i Halland och Skåne.  

 

I Laholm är turutbudet till största del anpassat för arbets- och studie-

pendling och turutbudet under övriga tider är begränsat. Hallandstra-

fiken kommer med utblick 2021-2022 att inleda ett arbete med kart-

läggning och översyn av regionbusstrafikens linjenät och turutbud 

med analys kring hur väl det möter resebehovet. I Laholms kommun 

finns ett behov av en översyn av turutbudet för att kunna förbättra 

kollektivtrafikanvändandet. Laholm är idag en kommun där bilen är 

det primära färdmedlet och en utökning av turer skulle kunna bidra 

till en minskning av bilberoendet. Denna analys kan dock komma att 

medföra justeringar av turutbudet, både minskning och ökning. En 

minskning av turutbudet i Laholms kommun skulle kunna påverka 

kollektivtrafikanvändandet negativt och göra det svårare att få fler på 

landsbygden att använda kollektivtrafiken. Detta måste tas i beak-

tande för att få möjligheterna att utveckla landsbygdstrafiken i La-

holm. 

 

Laholms kommun står inför stora förändringar som kommer att på-

verka kollektivtrafikresandet både inom kommunen och till andra 

kommuner. Den nya stationspendeln kommer stärka möjligheten för 

tåganvändandet längs med Västkustbanan. Markarydsbanan kommer 

att innebära nya järnvägsstationer i orterna Veinge och Knäred. I och 

med tre järnvägsstationer i kommunen kan resvanorna i hela kom-

munen komma att påverkas och nya behov av kollektivtrafik till och 

från Laholm, Veinge och Knäred uppkomma. Laholms kommun 

skulle gärna se en undersökning av konsekvenser och framtida behov 

för kollektivtrafiken för att kunna planera utifrån de nya förutsätt-

ningarna som tre järnvägsstationer för med sig.  

 

 

  forts 
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Ärendebeskrivning 

Hallandstrafiken AB har remitterat Kollektivtrafikplan 2020 med ut-

blick 2021-2022 till Laholms kommun.  

 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till yttrande över kol-

lektivtrafikplanen. Kontoret tillstyrker införandet av stationspendeln 

under 2020. Kontoret varnar för att en minskning av turutbudet i La-

holms kommun skulle kunna påverka kollektivtrafikanvändandet ne-

gativt och göra det svårare att få fler på landsbygden att använda kol-

lektivtrafiken. Detta behöver beaktas i Hallandstrafikens kommande 

arbete med kartläggning och översyn av regionbusstrafikens linjenät. 

 

Vidare framhåller kontoret att Markarydsbanan kommer innebära två 

nya järnvägsstationer i kommunen. Därigenom kan resvanorna i hela 

kommunen komma att påverkas och nya behov av kollektivtrafik till 

och från Laholm, Veinge och Knäred uppkomma. Laholms kommun 

skulle gärna se en undersökning av konsekvenser och framtida behov 

för kollektivtrafiken som tre järnvägsstationer för med sig.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 april 2019. 

Remiss av kollektivtrafikplan 2020 (2021-2022).  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lars Gustafsson (KD): Kommunstyrelsen ska avge yttrande i enlig-

het med kommunledningskontorets förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram Lars Gustafssons förslag tillbeslut och fin-

ner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Lars Gustafssons 

förslag. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Hallandstrafiken AB      
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§ 139 Dnr 2019-000229  

 

Svar på remiss av ny zonstruktur 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Laholms kommun är i grunden positiv till helheten i förslaget om 

ny zonindelning men lämnar följande synpunkter: 

 

Förslaget innebär stora förändringar i och med en ny geografiska in-

delningen av zonerna inom och mellan kommunerna. På grund av 

förändrade resvanor passar inte den nuvarande zonindelningen till 

den typ av resande som sker idag inom och mellan kommuner. 

 

För Laholms kommun innebär den nya indelning att hela kommunen 

nu blir en zon istället för tre, vilket Laholms kommun tillstyrker då 

det innebär en förenkling för resenärerna. 

 

Laholms kommun bedömer att de negativa konsekvenser som för-

ändrade biljettpriser innebär vägs upp av den förenkling och ökad 

tillgänglighet som förslaget innebär.  

 

Ärendebeskrivning 

Hallandstrafiken AB har remitterat ny zonstruktur till Laholms kom-

mun.  

 

Hallandstrafikens förslag till ny zonindelning innebär att antalet zo-

ner minskar från dagens 27 zoner till 8 zoner. 

 

Förslaget innebär även att ett nytt biljettsystem ska införas hösten 

2019 som helt ersätter det nuvarande systemet under våren 2020.  

 

Förslaget kommer innebära förändringar i biljettpriser inom en zon, 

men även mellan zoner. Alla zoner kommer värderas lika inom hela 

Hallandstrafikens trafikeringsområde.   

 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till yttrande över 

zonstrukturen.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 april 2019. 

Remiss av förslag till ny zonstruktur.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: Hallandstrafiken AB      
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§ 140 Dnr 2019-000167  

 

Svar på begäran om ställningstagande om eventuell intressekon-

flikt i Laholmshem AB 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen svarar Laholmshem AB i enlighet med kommun-

ledningskontorets förslag.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholmshem AB har in en skrivelse begärt att kommunen ska ta 

ställning till frågan om det uppstår en intressekonflikt när en ledamot 

samtidigt har styrelseuppdrag i Laholmshem AB och Kooperativa 

Hyresrättsförening Tangon i Laholm. 

 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till svar där kon-

toret konstaterar att det inte går att göra en generell friskrivning av 

ansvar. I enskilda frågor kan ledamoten bli jävig eller intressekon-

flikter kan uppstå. Det är då ledamotens ansvar att meddela att ve-

derbörande är jävig och inte kan delta i handläggningen och beslutet.  

 

Kommunledningskontoret gör bedömningen att det inte finns anled-

ning för kommunfullmäktige att ompröva sitt beslut om val av leda-

möter. Det går inte att se en generell intressekonflikt mellan styrel-

seuppdragen.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 april 2019. 

Skrivelse från Laholmshem AB. 

Kommunledningskontorets förslag till svar.  

_____ 
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§ 141 Dnr 2019-000001  

 

Anmälningar 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Beslut och andra dokument som kommit in till kommunstyrelsen se-

dan förra sammanträdet.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälningar den 7 maj 2019. 

Förteckning över synpunkter och förslag 7 maj 2019.  

_____ 
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§ 142 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 upp-

dra åt ett utskott, ledamot, ersättare eller en anställd hos kommunen 

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 ord-

ning som bestäms i nämndens delegationsordning.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 5 februari, 5 mars, 26 mars, 2 april 

och 7 maj 2019. 

Förteckning över delegationsbeslut den 7 maj 2019. 

Förteckning över delegationsbeslut i personaladministrativa ären-

den.  

_____ 
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§ 143 Dnr 2019-000003  

 

Informationsärenden 

 

Fossilfritt 2030, miljöbilsstrategi 

Bengt Tuvesson och Jonas Lööf, Miljöbil syd 

 

Avstämning översyn matdistribution  

Lisa Larsson, Leena Lindeberg och Petra Andersson 

 

Beslut om farligt godsled 

Linda Svederberg 

_____ 

 

 

 


