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§ 144 Dnr 2017-000354  
 

Antagande av detaljplan för del av Västra Mellby 6:1 i Mell-

bystrand 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för del av Västra 
Mellby 6:1 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 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för fler bostäder, enbostads-
hus, radhus eller kedjehus i Mellbystrands centrala delar. Planen 
ska även ge möjlighet för parkering inom planområdet. Syftet är 
också att tillskapa ett område för dagvattenhantering i naturområdet 
i södra delen av planområdet. 
 
Planområdet gränsar i söder mot Grönatorgsvägen, i öster mot 
Kustvägen, befintlig villabebyggelse och naturområde. I norr grän-
sar den nya gatan mot Rombergs väg och i väster mot befintliga vil-
lor samt naturområde. 
 
Detaljplanen var på samråd från den 4 september 2017 till den 6 
oktober 2017. Synpunkterna redovisas i en samrådsredogörelse. 
Detaljplanen var på granskning från den 28 januari 2019 till den 1 
mars 2019. Synpunkterna efter granskningen har sammanställts i ett 
granskningsutlåtande. Detaljplanen hanteras med normalt planför-
farande och miljö- och byggnadsnämnden bedömer att planen är 
klar för antagande.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 4 juni 2019 § 123. 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 22 maj 2019 § 80.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP): Detlajplanen ska inte antas innan det finns 
en fördjupad översiktsplan för kusten. 
Roland Norrman (M) med instämmande av Kjell Henriksson (S): 
Bifall till ledningsutskottets förslag. 
 
 
  forts 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag. 
 
Reservation 

Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Ersättarnas mening 

Eva M Larsson (MP): Ej anta planförslaget utan invänta den 
fördjupade översiktsplanen för kusten, där en samlad bedömning av 
alla planer i området görs. Hur ska dagvattenfrågan för hela 
området lösas? Beslut och kostnader för dagvattenutbygganden bör 
tas innan någon plan antas. 
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§ 145 Dnr 2018-000150  
 

Reservationsavtal för del av Mellby 23:4, Mellby företagspark 

etapp 3 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner reservationsavtalet.  
 

Ärendebeskrivning 

Qittaku Group AB önskar reservera ca 60 000 kvadratmeter mark 
på Mellby företagspark, etapp 3. På marken har företaget för avsikt 
att bygga verksamhetslokaler om ca 25 000 kvadratmeter.  
 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till reservationsav-
tal. Avtalet gäller under förutsättning att detaljplanen får laga kraft. 
Reservationstiden är sex månader från det att den pågående detalj-
planen för området fått laga kraft. Bolaget får under reservationsti-
den förvärva marken för det pris som då gäller för området. Avtalet 
har tagits fram i samråd med näringslivsenheten.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 4 juni 2019 § 124. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 maj 2019. 
Reservationsavtal.  
_____ 
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§ 146 Dnr 2018-000190  
 

Beställning av utbyggnad av Glänningesjö förskola 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beställer utbyggnad av Glänningesjö förskola 
enligt framlagd förstudie.  
 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomsnämnden begärde den 25 januari 2017 att kom-
munstyrelsen av Kommunfastigheter i Laholm AB skulle beställa 
en förstudie rörande en utbyggnad av Glänningesjö förskola mot-
svarande två till fyra avdelningar. Kommunstyrelsen beställde i 
mars 2017 en sådan förstudie för utbyggnad av förskolan med två 
avdelningar.  
 
I april 2018 redovisade Kommunfastigheter i Laholm AB en för-
studie för utbyggnad av förskolan. Den totala investeringsutgiften 
beräknas till 25,3 mkr, varav tillbyggnaden uppgår till 19,4 mkr. 
Beräkningen grundas på den kostnadsnivå som gällde i mars 2018. 
Det årliga hyrestillägget, med nuvarande räntesats, beräknas uppgå 
till 1,1 mkr. 
 
Projektering, upphandling och byggtid bedöms sammantaget uppgå 
till 18 månader. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har i yttrande den 25 april 2018 inte 
haft några synpunkter på förstudien. Nämnden har för avsikt att i 
möjligaste mån använda befintliga inventarier och material från till-
fälliga paviljonglösningar som används i avvaktan på en tillbygg-
nad. Nämnden avser att begära utökning av ramtilldelning för att 
täcka de ökade hyreskostnaderna. 
 
De tillkommande avdelningarna ersätter befintliga paviljonger vid 
Slåttervägen, vilket innebär att det avgår en årlig kostnad för dessa 
om ca 800 tkr per år. Nettokostnaden för tillbyggnaden blir därmed 
ca 300 tkr per år.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 4 juni 2019 § 125. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 maj 2019. 
Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 25 april 2019 § 40. 
Förstudie den 9 april 2018.  
_____   
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§ 147 Dnr 2019-000251  
 

Ställningstagande om vissa lokalprojekt 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att i nuläget inte beställa nybyggnat-
ion av Lagaholmsskolan och Campus enligt av Kommunfastigheter 
AB framlagd förstudie. Kultur- och utvecklingsnämnden ges i upp-
drag att genomföra en förnyad bedömning av framtida lokalbehov 
för gymnasieskolan och övriga verksamheter inom Campus. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att i nuläget inte föreslå nybyggnat-
ion av kontorslokaler på tomten för f.d. polishuset enligt av 
Kommunfastigheter AB framlagd förstudie. Kommunlednings-
kontoret ges i uppdrag att fortsätta de påbörjade diskussionerna 
med nuvarande hyresvärdar till de lokaler som hyrs på Träd-
gårdsgatan och Lantmannagatan i syfte att uppnå lokalmässiga 
samordningsvinster i verksamheten. Kommunledningskontoret 
ges också i uppdrag att träffa överenskommelse med Kommun-
fastigheter i Laholm AB om hyresvillkoren för lokalerna i f.d. 
polishuset. 

 
2. Kommunstyrelsen beslutar att inte föreslå nybyggnation av 

parkeringshus på fastigheten Lagaholm 5:1 i Laholm. Kom-
munfastigheter i Laholm AB ska erhålla ersättning om 1,5 mkr 
för nedlagda utrednings- och projekteringskostnader.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har under året framställt en rapport med 
syfte att utgöra ett underlag för beslut om lokalprojekt. I rapporten 
beskrivs nuvarande situation och sammantagna ekonomiska konse-
kvenser för kommunens ekonomi av pågående och beställda lokal-
projekt. Vidare sammanställs ett antal projekt som under de senaste 
åren har varit föremål för utredningar eller överläggningar på varie-
rande nivå. I vissa fall har det beställts och genomförts förstudier 
medan det i andra fall framlagts förslag på åtgärder. Merparten av 
dessa har aktualiserats på grund av ökade verksamhetsbehov men 
också på grund av renoveringsbehov eller efterfrågan på lokalan-
passningar för att möjliggöra en effektivare verksamhet. Något 
slutgiltigt beslut har ännu inte fattats om dessa projekt. Huvuddelen 
av de aktuella projekten avser förskolor. 
 
  forts 
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Kommunens lokalkostnader har ökat kraftigt under de senaste åren. 
Som en följd av redan beslutade projekt kommer kostnaderna även 
under de närmaste åren fortsätta att öka. Lokalkostnaderna tar då tar 
ett allt större utrymme från kommunens sammantagna resurser. Det 
finns därför ett uppenbart behov av prioriteringar av lokalprojekt 
under de kommande åren. Detta gäller då såväl mellan olika verk-
samheter som tidsmässig förläggning.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 4 juni 2019 § 126. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 maj 2019. 
Förstudie för nybyggnation av Lagaholmsskolan samt utveckling av 
Campus Laholm. 
Förstudie avseende om byggnation av f.d. polishuset i Laholm. 
Socialnämndens yttrande den 20 november 2018 över förstudie f.d. 
polishuset.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Lars Gustafsson (KD) med instämmande av Roland Norrman (M) 
och Bertil Johansson (LP): Bifall till ledningsutskottets förslag. 
Roland Norrman (M): Det f.d. polishuset ska säljas 
Kjell Henriksson (S): Det f.d. polishuset ska inte kallställas. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden lägger först fram ledningsutskottets förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
 
Ordföranden lägger därefter fram Roland Norrmans tilläggsförslag 
och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.  
 
Slutligen lägger ordföranden fram Kjell Henrikssons tilläggsförslag 
och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 
 
Reservationer 

Roland Norrman (M) och Eric Semb (M) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Roland Norrmans förslag, 
 
Kjell Henriksson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 
_____ 
 
  forts 
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Ersättarnas mening 

Annita Asplid (S) instämmer i Kjell Henrikssons (S) förslag. 
 
Karl-Fredrik Klinker (MED) och Martin Lönnstam (MED): Bifall 
till kommunledningens förslag med tillägget; medborgerlig samling 
ser med glädje att kommunledningen äntligen förstår att vi måste 
vara mer rädda om medborgarnas pengar. 
 
Beslutet skickas till: 

Laholmshem AB 
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§ 148 Dnr 2018-000465  
 

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar föreslagna justeringar i nuvarande taxa 
för tillsyn enligt strålskyddslagen, att gälla från och med den 1 juli 
2019.  
 

Ärendebeskrivning 

Den 1 juni 2018 började en ny strålskyddslag att gälla. Den nya 
strålskyddslagen innebär bland annat att kommunens nämnd för 
miljö- och hälsoskyddsfrågor ska ha tillsyn över radon i bostäder 
och allmänna lokaler med stöd av strålskyddslagen som komple-
ment till bestämmelserna i miljöbalken. Det gör att taxan för tillsyn 
enligt strålskyddslagen behöver kompletteras med avgift för tillsyn 
av radon. 
 
I nuvarande taxa för tillsyn av radon enligt miljöbalken är timavgif-
ten 922 kronor per timma. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår 
samma nivå på avgiften när ärende handläggs enligt strålskyddsla-
gen. Nuvarande timtaxan för tillsyn inom strålskyddslagens område 
(för kosmetiska solarier) påverkas inte av förslaget.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 4 juni 2019 § 127. 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 22 maj 2019 § 72.  
_____ 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 

Kommunstyrelsen 2019-06-11  
 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 149 Dnr 2019-000257  
 

Budgetuppföljning 1 år 2019 samt redovisning av beräknat 

budgetutfall 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunstyrelsen erhåller medel för flytt av ungdomssam-
ordnartjänst från kultur- och utvecklingsnämnden om 710 tkr. 
Flytt av ungdomssamordnartjänsten har skett från och med den 
1 januari 2019 men respektive budget har inte justerats. 

 
2. Från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda investeringsut-

gifter omdisponeras 300 tkr till kultur- och utvecklingsnämn-
den för anslag till investeringsutgifter på grund av nytt nyttjan-
derättsavtal med Laholms tennisklubb. Nyttjanderättsavtalet är 
beslutat av kommunstyrelsen den 9 april 2019. Av kommunsty-
relsens anslag för oförutsedda investeringar återstår 700 tkr. 

 
3. Då kommunens resultat för 2019, enligt uppföljningen, beräk-

nas till betydligt lägre än budgeterat, kommer inte medel från 
centralt anslag för oförutsedda volymrelaterade kostnader att 
utgå under året. 

 
4. Budgetuppföljningen läggs i övrigt till handlingarna.  
 

Ärendebeskrivning 

Budgetuppföljningar med prognoser på årsskiftet redovisas för 
kommunfullmäktige 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 delårs-
rapporten och redovisas till kommunfullmäktige vid ett och samma 
tillfälle 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. Även 
de helägda bolagen ska lämna prognoser över verksamhet och eko-
nomi. 
 
 
 
 
 
  forts 
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Kommunfullmäktiges anslag i driftbudgeten binds på nämndsnivå 
där respektive nämnd erhållit en nettokostnadsram. Dessutom har 
kommunstyrelsen erhållit en budgetram för va-verksamheten och 
en budgetram för avfallsverksamheten. Anslagen i investeringsbud-
geten binds på projekt med undantag för inventarier och utrustning 
där nämnderna erhållit investeringsramar. 
 
Sammantaget, för samtliga nämnder, uppgår prognostiserat netto-
budgetunderskott till 20,1 miljoner kronor. De största avvikelserna 
redovisar barn- och ungdomsnämnden (-14,8 miljoner kronor) och 
socialnämnden (-4,9 miljoner kronor). Avvikelserna avser i huvud-
sak volymökningar i form av fler inskrivna barn i förskola, fler barn 
i fritidshem och fler elever i grundskola samt volymökningar inom 
äldreomsorgen. 
 
Skatteintäkterna, det statliga utjämningsbidraget, generella statsbi-
drag och fastighetsavgiften beräknas i nuläget uppgå till 1 429,2 
miljoner kronor, vilket är 1,4 miljoner kronor lägre än vad som 
budgeterats. 
 
Enligt den nu föreliggande prognosen ökar nämndernas kostnader, i 
löpande priser, sammantaget med 5,5 procent i förhållande till före-
gående år. Intäkterna från kommunalskatt, utjämningsbidrag och 
generella statsbidrag bedöms öka med 3,3 procent. 
 
I förhållande till investeringsbudgeten på 228,2 miljoner kronor be-
räknas de totala investeringarna bli 27,8 miljoner kronor lägre för 
att då uppgå till 200,4 miljoner kronor. 
 
Det finansiella resultatet har budgeterats till +1,7 miljoner kronor. 
Enligt prognosen försämras detta med 1,5 miljoner kronor för att 
endast uppgå till +0,2 miljoner kronor. Ett sådant resultat är betyd-
ligt lägre än vad som varit fallet under senaste åren och uppfyller 
inte kommunens långsiktiga resultatmål om ett överskott motsva-
rande 2,0 procent av skatter, utjämning och generella bidrag. 
 
Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB prognosti-
serar ett resultat på +6,4 miljoner kronor respektive -0,2 miljoner 
kronor. Särskilt Kommunfastigheter AB redovisar även en omfat-
tande investeringsverksamhet i form av såväl nyproduktion som 
ombyggnads- och underhållsprojekt för verksamhetsåret 2019. 
  forts 
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Centrala medel för volymrelaterade kostnader 

För att skapa möjlighet att täcka oförutsedda volymrelaterade kost-
nader, som det inte fanns underlag för att beakta i respektive 
nämnds budget, anslogs det medel om 3 000 tkr på centralt anslag i 
2019 års budget. I kompletteringsbudget ianspråktogs det 740 tkr 
av dessa medel. Därmed återstår det således 2 260 tkr av anslaget. 
 
Kommunledningskontoret föreslår att resterande medel inte ian-
språktas under året då kommunen uppvisar minusresultat i progno-
sen.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 4 juni 2019 § 128. 
Budgetuppföljning 1 för år 2019.  
_____ 
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§ 150 Dnr 2019-000265  
 

Reviderat reglemente för Patientnämnden i Halland 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för Patientnämnden 
i Halland att gälla från och med den 1 januari 2020.  
 

Ärendebeskrivning 

Region Halland har tagit fram förslag till reviderat reglemente för 
Patientnämnden i Halland för godkännande i respektive fullmäkti-
geförsamling.  
 
Förslaget innebär bland att Patientnämndens uppgifter förtydligas i 
reglementet. Vidare framgår att nämnden svarar för att fullgöra de 
uppgifter kommunerna och Region Halland har enligt lagen 
(2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. I reg-
lementet förs nu in att ersättarna har rätt att få sin mening anteck-
nad i protokollet.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 4 juni 2019 § 129. 
Reviderat reglemente för Patientnämnden i Halland.  
_____ 
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§ 151 Dnr 2014-000110  
 

Avsiktsförklaring för Markarydsbanan 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner avsiktsförklaring för Markaryds-
banan.  
 

Ärendebeskrivning 

En avsiktsförklaring för Markarydsbanan mellan Laholms kom-
mun, Region Halland och Trafikverket har tagits fram. Efter att av-
siktsförklaringen godkänts av fullmäktige i Laholms kommun och i 
Region Halland kan arbetet med medfinansieringsavtal mellan par-
terna ta vid. 
 
En avsiktsförklaring är en gemensam viljeyttring som inte är juri-
diskt bindande. 
 
Det finns sedan tidigare en avsiktsförklaring mellan Halmstad 
kommun, Laholms kommun och Region Halland från mars 2017 
benämnd ”Avsiktsförklaring – förberedelser för persontrafik på 
Markarydsbanan”.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 4 juni 2019 § 130. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 maj 2019. 
Avsiktsförklaring.  
_____ 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 

Kommunstyrelsen 2019-06-11  
 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 152 Dnr 2017-000132  
 

Planbesked för Skummeslöv 5:42 i Skummeslövsstrand 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet bordläggs i avvaktan på att ny översiktsplan tas fram. 
 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om planbesked gäller del av fastigheten Skummeslöv 
5:42. Fastigheten ligger mellan Norra Kustvägen och stranden i 
höjd med Skummeslövs tennisklubb. Ansökan gällde ursprungligen 
tillskapandet av tre tomter för enbostadshus. 
 
Med anledning av att liknande ansökningar om planbesked vid kus-
ten tidigare har nekats, rekommenderades sökanden att titta på för-
slag som förtätar och kompletterar den befintlig bebyggelsen vid 
kusten med nya bostadsformer. Efter att samhällsbyggnadskontoret 
kontaktat sökande vid flera tillfällen ändrades ansökan den 21 mars 
2018 till att gälla fyra tomter för enbostadshus. Då enbostadshus 
inte bedöms överensstämma med kommunens ambition att tillskapa 
nya bostadsformer som kompletterar den befintliga bebyggelsen i 
kusten förslog miljö- och byggnadsnämnden den 23 maj 2018 § 63 
att kommunstyrelsen skulle avslå ansökan om planbesked. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2018 § 126 åter-
remitterades ärendet till miljö- och byggnadsnämnden för förtydli-
gande av skälen till avslag, då fastigheten i tillägget till grönområ-
desutredningen pekats ut som lämplig för bebyggelse. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden anför bland annat att det i översikts-
planens utvecklingsmål framgår att ny bebyggelse ska placeras och 
utformas med stor omsorg efter ortens specifika förutsättningar och 
att de gröna värdena är viktigt för Skummeslövsstrands karaktär. 
Det framgår även att nuvarande och framtida trafik- och parke-
ringsproblem ska särskilt uppmärksammas. 
 
Klimatanpassningsplanen visar på att dagvattnet rinner in på fastig-
heter i från öster och samlas upp i dess västra del. Området fyller en 
funktion som infiltrationsyta för dagvatten och har enligt klimatan-
passningsplanen identifierats som viktigt i avseende på översväm-
ningssituationen. Grönområdesutredningens tillägg medger att fas-
tigheten till viss del kan bebyggas om dagvattenhanteringen först 
studeras.    
  forts 
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Naturvärdena i området har ansetts vara begränsade, vilket innebär 
att marken kan bebyggas ifall syftet är att tillskapa en samhällsvik-
tig funktion (så som förskola, skola, idrottsanläggning med mera). 
 
Den aktuella fastigheten har i en pågående parkeringsutredning för 
kustområdet identifierats som bland de enda möjligheterna att an-
lägga en parkering inom gångavstånd från entrén till stranden. 
 
Sammantaget menar miljö- och byggnadsnämnden att planförslaget 
innebär ett mycket ineffektivt utnyttjande av en värdefull markre-
surs med god potential för andra typer av samhällsviktiga funktion-
er. 
 
Kommunstyrelsen återremitterade den 9 april 2019 § 90 ärendet för 
att möjliggöra byggnation. Planeringsenheten framhåller att ansö-
kan inte är lämplig markanvändning då de allmänna intressena 
överväger de enskilda. Fyra bostäder på fastigheten Skummeslöv 
5:42 anses varken vara ett effektivt markutnyttjande i förhållande 
till antalet bostäder som skapas eller en samhällsviktig funktion 
som väger tyngre än de befintliga natur- och rekreationsvärdena.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 4 juni 2019 § 131. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 maj 2019. 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 20 mars 2019 § 37. 
Ansökan om planbesked.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP) med instämmande av Roland Norrman (M), 
Christer Sjögren (M) och Ann-Helene Djivjak (SD): Ärendet ska 
bordläggas i avvaktan på att ny översiktsplan tas fram. 
Kjell Henriksson (S): Bifall till ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas 
och finner att kommunstyrelsens ska bordläggas. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande besluts-
gång: 
Ja-röst för att ärendet ska bordläggas. 
Nej-röst för att ärendet ska avgöras idag. 
  forts 
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Omröstningsresultat 

Med 6 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att 
ärendet ska bordläggas i avvaktan på att ny översiktsplan tas fram. 
_____ 
 
Ersättarnas mening 

Karl-Fredrik Klinker (MED) och Martin Lönnstam (MED) anser att 
föregående beslut i kommunstyrelsen ska följas, nämligen; ärendet 
ska återremitteras för att möjliggöra byggnation. 
 

Beslutet skickas till: 

Sökanden 
Miljö- och byggnadsnämnden 
 
 

Ledamot/tjänstgörande 

ersättare Ja-röster Nej-röster Avstår 

Roland Norrman (M) X   
Kjell Henriksson (S)  X  
Angeline Eriksson (C)  X  
Christer Sjöberg (M) X   
Lars Gustafsson (KD) X   
Bertil Johansson (LP) X   
Peter Berndtson (SD) X   
Ann-Helene Djivjak (SD) X   
Erling Cronqvist (C)  X  
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§ 153 Dnr 2019-000155  
 

Planbesked för Hasslöv 10:1 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avslår ansökan om planbesked för Hasslöv 10:1. 
 
Med hänvisning till taxa fastställd av kommunfullmäktige tar 
kommunstyrelsen ut avgift om 5 580 kronor för planbeskedet.  
 

Ärendebeskrivning 

Fastighetsägaren till Hasslöv 10:1 ansöker om ny detaljplan för fas-
tigheten för att möjliggöra ytterligare två lägenheter. Gällande de-
taljplan medger bostadsändamål samt om det är lämpligt även han-
del och hantverk. I huvudbyggnaden medges två lägenheter.  
 
Fastigheten är belägen i Hasslövs samhälle. Omgivande bebyggelse 
består till största del av bostäder. Det finns ett vattendrag söder om 
fastigheten för vilket strandskydd kan återinföras vid en detaljpla-
neprocess. 
 
Ansökan innebär ett nytt detaljplanearbete som endast medger två 
nya lägenheter inom en befintlig fastighet. Miljö- och byggnads-
nämnden framför att det ur ett samhällsekonomiskt perspektiv inte 
är lämpligt att bifalla ansökan om planbesked. Oavsett ifall detalj-
planearbetet bekostas av fastighetsägaren själv eller av kommunen, 
så innebär det arbete för planhandläggarna i form av inläsning, 
granskning, myndighetsutövning med mera. Samhällsbyggnadskon-
toret gör bedömningen att planbeskedet ska avslås utifrån nuva-
rande arbetsförhållanden och utifrån den lista med detaljplaner som 
ännu väntar på att startas upp. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beredningsutskott gav den 8 maj 
2019 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att till nämndens sam-
manträde, komplettera tjänsteskrivelsen med uppgifterna om det 
finns möjlighet att göra en detaljplan för ett större område i Hasslöv 
där den aktuella fastigheten Hasslöv 10:1 ingår. 
 
Samhällsbyggnadskontoret skriver i den reviderade tjänsteskrivel-
sen den 9 maj 2019, att det redan idag finns en planreserv för bo-
städer och handel i Hasslöv. Med hänsyn till att den idag detaljpla-
nelagda marken har funnits tillgänglig sedan 1986 och inte har 
byggts ut, får efterfrågan till mark för enbostadshus och handel hit-
tills anses ha varit begränsad.   forts 
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Vidare tittar kommunledningskontorets planeringsenhet på möjlig-
heten att bygga ut det redan planlagda området i västra Hasslöv un-
der 2020 för att möjliggöra försäljning av byggbar mark i tätorten. 
Med anledning av att det redan finns en planreserv på orten som 
inte har byggts ut kvarstår bedömning att planbeskedet ska avslås.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 4 juni 2019 § 132. 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 22 maj 2019 § 78. 
Ansökan om planbesked.  
_____ 
 
Ersättarnas mening 

Karl-Fredrik Klinker (MED) och Martin Lönnstam (MED) anser att 
sökanden sa få positivt planbesked. Miljö- och byggnadsnämndens 
negativa sakframställan grundar sig i ”den obotfärdiges förhinder”. 
 

Beslutet skickas till: 

Sökanden 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 154 Dnr 2019-000140  
 

Planbesked för Mellby 10:10 i Mellbystrand 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avslår ansökan om planbesked för Mellby 10:10 
i Mellbystrand. 
 
Med hänvisning till taxa fastställd av kommunfullmäktige tar 
kommunstyrelsen ut avgift om 8 370 kronor för planbeskedet.  
 

Ärendebeskrivning 

Fastighetsägarna till Mellby 10:10 har ansökt om planbesked för 
fastigheten. Ansökan gäller möjligheten att påbörja en ny detaljplan 
för bostadsbebyggelse i form av sex nya villatomter samt ett nytt 
område för flerfamiljshus eller äldreboende. 
 
Fastigheten är inte utpekad i översiktsplanen som ett förtätningsom-
råde för bostäder. Gällande detaljplan för området anger naturmark 
på de föreslagna nya tomterna för bostadsbebyggelse. Fastigheten 
finns med i den upprättade Grönområdesutredningen för Laholms 
kust. Naturområdet längst i väster är en lucktomt i direkt anslutning 
till stranden och dynerna som har klassificerats till klass 1 för dess 
naturvärden, rekreationsvärde samt för dess potential som över-
svämningsyta eller yta för dagvattenhantering. De övriga områdena 
har klassificerats till klass 2 för dess naturvärden samt klass 2 och 3 
för dess rekreationsvärden och dess potential som översvämnings-
yta eller yta för dagvattenhantering. 
 
Samtliga utpekade områden omfattas av riksintressen för friluftsliv, 
rörligt friluftsliv samt högexploaterad kustzon. Området längst i 
väster ligger i direkt anslutning till riksintresset för naturmiljövår-
den. Områdena längst i öster ligger i direkt anslutning till naturre-
servatet Skummeslövs norra sanddynreservat. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att det finns ett generellt 
behov av flerfamiljshus och äldreboende i kusten. Området som av-
ses i planbeskedet har dock en begränsad markyta varav ett större 
antal bostäder eller äldrebostäder blir svårt att skapa. De övrigt fö-
reslagna villorna bedöms inte stå i linje med kommunens generella 
ambitioner att främst tillföra ett komplement till det befintliga bo-
stadsbeståndet med bostäder som kan tillföra andra upplåtelsefor-
mer så som hyresrätter och bostadsrätter. 
  forts 
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Samhällsbyggnadskontoret bedömer att marken längst i väster utgör 
en potentiell markreserv för tillfälliga parkeringar under sommarsä-
song som kan tillgodose ett allmänt intresse. Marken är en del av ett 
sammanhängande grönstråk som löper i nordsydlig riktning, med 
anslutande bostäder intill. Det bedöms därmed som rimligt att anta 
att detta område fyller en funktion för omhändertagande av dagvat-
ten, spridningskorridor för växter- och djur samt som en rekreativ 
yta för intilliggande bebyggelse. Det bedöms sammantaget inte som 
lämpligt att ianspråkta marken för ytterligare bostäder. 
 
Områdena längst i öster ligger delvis i direkt anslutning till naturre-
servat och kan därmed antas fungera som spridningskorridor för 
växter och djur. De utgör även ett grönt område för de intilliggande 
bostäderna och bedöms därmed ha betydelse för omhändertagande 
av dagvatten. 
 
Samhällsbyggnadskontoret bedömer detaljplaner efter hur stor 
samhällsnytta som detaljplanera ger. Med samhällsnytta avses till-
skapandet av ett stort antal nya bostäder, arbetstillfällen, offentliga 
byggnader eller områden för kommersiell service som bedöms 
kunna gynna kommunens tillväxt. Föreliggande ansökan om plan-
besked bedöms inte kunna medföra stor samhällsnytta. Samhälls-
byggnadskontoret har flera pågående detaljplaner i kustområdet. I 
samband med de pågående planprocesserna för dessa har framför 
allt länsstyrelsen upprepade gånger påpekat vikten av att kommu-
nen i ett första skede bör ta fram en fördjupad översiktsplan för 
kusten innan fler enskilda detaljplaner påbörjas. Detta för att tillgo-
dose stora allmänna intressen så som grönområden för rekreation, 
omhändertagande av dagvatten samt djur- och växtlivet. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden gör den samlade bedömningen att 
planbeskedet för Mellby 10:10 bör avslås.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 4 juni 2019 § 133. 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 22 maj 2019 § 79. 
Ansökan om planbesked.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Christer Sjögren (M): Ärendet ska bordläggas i avvaktan på att ny 
översiktsplan tas fram. 
Kjell Henriksson (S): Bifall till ledningsutskottets förslag. forts 
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas 
och finner att kommunstyrelsens ska avgöra ärendet idag. Ordfö-
randen lägger därefter fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
 
Reservationer 

Roland Norrman (M), Christer Sjöberg (M) och Bertil Johansson 
(LP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Christer Sjöbergs 
förslag. 
_____ 
 
Ersättarnas mening 

Karl-Fredrik Klinker (MED) och Martin Lönnstam (MED) instäm-
mer i Christer Sjöbergs förslag. 
 

Beslutet skickas till: 

Sökanden 
Miljö- och byggnadsnämnden  
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§ 155 Dnr 2013-000074  
 

Förvärv av Nyby 3:37, Östra Nyby i Laholm 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet.  
 

Ärendebeskrivning 

Efter att förslag till detaljplan för Östra Nyby etapp 1 har varit på 
samråd har det framkommit att kommunen måste anordna buller-
skydd mot väg 24. För att kunna göra detta så behöver en del av en 
privatägd fastighet köpas in. Fastigheten är en villafastighet om 3 
521 kvadratmeter.  
 
Fastighetsägaren vill enbart sälja fastigheten i sin helhet. Ur kom-
munens synvinkel innebär ett förvärv av hela fastigheten också att 
kvartersmarken för flerbostadshus mot väg 24 kan utökas och att en 
del sämre trafiklösningar för bland annat avfallshantering till den 
aktuella fastigheten kan undvikas.  
 
Kommunledningskontoret har låtit Danfors fastighetsförmedling 
göra en uppskattning av värdet på fastigheten. Danfors fastighets-
förmedling uppskattar värde till 2,5 miljoner kr +/- 150 000 kr. Säl-
jaren har efter förhandling accepterat ett pris om 2,6 miljoner för 
fastigheten. Säljaren kommer att hyra fastigheten tills dess att han 
hittat något annat boende eller kommunen behöver den. Ett separat 
hyreskontrakt kommer att upprättas.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 4 juni 2019 § 134. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 maj 2019. 
Köpekontrakt.  
_____ 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 24 

Kommunstyrelsen 2019-06-11  
 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 156 Dnr 2018-000064  
 

Reservationsavtal för del av Mellby 23:4, Mellby företagspark 

etapp 2 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner reservationsavtalet.  
 

Ärendebeskrivning 

C Holmqvist Förvaltnings AB har för avsikt att uppföra verksam-
hetslokaler till en total byggnadsyta om ca 1 400 kvadratmeter, i en 
första etapp, på fastigheten Laholm Mellby 23:77 på Mellby före-
tagspark, etapp 2.  
 
Företaget begär att få längre reservationstid än vad kommunen van-
ligen ger. Ett reservationsavtal har upprättats där reservationstiden 
uppgår till 12 månader. Inom reservationstiden ska företaget söka 
bygglov. Företaget får förvärva marken under reservationstiden för 
det av kommunfullmäktige fastställda priset om 100 kr per 
kvadratmeter exklusive anslutningsavgifter.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 4 juni 2019 § 135. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 maj 2019. 
Reservationsavtal.  
_____ 
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§ 157 Dnr 2019-000269  
 

Etableringsavtal kring laddningsstationer för elfordon 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner avtalet.  
 

Ärendebeskrivning 

E.ON Energilösningar AB vill uppföra fyra laddstationer för el-
drivna fordon på Hästtorget i Laholms stad. Laddstolparna ska er-
sätta de laddstationer som finns på Hästtorget idag.  
 
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till etableringsavtal 
för upplåtelse av kommunens mark på platsen för detta ändamål. 
E.ON betalar inget för upplåtelsen men svarar för all skötsel och 
administration av de nya laddstationerna. Kommunens åtagande i 
avtalet är ta fram lokala trafikföreskrifter som förbjuder parkering 
på platserna för fordon som inte laddar.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 4 juni 2019 § 136. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 maj 2019. 
Etableringsavtal.  
_____ 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 26 

Kommunstyrelsen 2019-06-11  
 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 158 Dnr 2019-000224  
 

Gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskaps-

styrning i socialtjänstens verksamheter 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Laholms kommun tillstyrker SKL:s förslag till gemensam finansie-
ring av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter. 
 
Laholms kommuns kostnad ska belasta socialnämnden.  
 

Ärendebeskrivning 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rekom-
menderar kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga 
förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena upp-
följning (kvalitetsregister, brukarundersökningar m.m.) och nation-
ell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen vilket 
innebär ca 1,95 kr per invånare och år i kommunen. Finansieringen 
gäller för fyra år (2020-2023). För Laholms kommun kommer 
kostnaden att uppgå till ca 50 000 kr per år. 
 
Socialnämnden har den 16 april 2019 § 45 föreslagit kommunsty-
relsen att bifalla SKL:s förslag. Kommunstyrelsen föreslår att soci-
alnämnden ska svara för kostnaden.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 4 juni 2019 § 137. 
Socialnämndens protokoll den 16 april 2019 § 45. 
SKL:s skrivelse den 6 mars 2019.  
_____ 
 
Beslutet skickas till: 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)  
Socialnämnden      
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§ 159 Dnr 2019-000166  
 

Svar på erbjudande om tillköp av eldriven busstrafik 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Laholms kommun avropar optionen om eldrift. Laholms kommun 
åtar sig att svara för framdragning av strömförsörjning med tillräck-
lig kapacitet för laddning av elbuss till en beräknad maximal kost-
nad om 100 tkr.  
 

Ärendebeskrivning 

Hallandstrafiken har genomfört en upphandling av busstrafik i 
kommunerna Laholm, Hylte, Halmstad, Falkenberg och Varberg. 
Upphandlingen omfattar regionbusstrafik, stadsbusstrafik och skol-
busstrafik. De avtal som kommer att tecknas med operatörerna är 
10 år med start i juni 2020.  Ett av grundkraven i upphandlingen är 
att busstrafiken ska drivas av 100 % fossilfritt bränsle. I samband 
med detta har en option om att driva 25 % av stadsbusstrafiken med 
helelektrifierade bussar inkommit till kommunerna. Laholms kom-
mun har nu möjlighet att fatta beslut om att avropa tillköp av el-
drift.  
 
För Laholms kommun innebär 25 % av stadsbusstrafiken ett for-
don. Fordonet kommer vara stationspendeln som planeras att infö-
ras under 2020. Vid avrop av optionen ansvarar kommunen för 
framdragning av strömförsörjning med tillräcklig kapacitet för 
laddning av elbuss. Detta ska ske fram till avtalad anslutningspunkt 
till trafikföretagets bussdepå. Trafikföretaget kommer sedan an-
svara för laddning av fordonen på trafikföretagets egen depå och 
även stå för samtliga kostnader för eldrift i form av el, laddinfra-
struktur och eventuella övriga kostnader på depåområdet.  
 
Vid tillköp av eldrift kommer ett avtal tecknas mellan kommunen 
och Hallandstrafiken med samma löptid som trafikavtalet, juni 
2020 - juni 2030. 
 
Laholms kommun har i sin miljöpolicy beslutat att år 2030 ska 
kommunen ha uppnått en fossilfri fordonsflotta.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 4 juni 2019 § 138. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 maj 2019. 
Hallandstrafikens skrivelse.  
_____    
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§ 160 Dnr 2019-000216  
 

Svar på remiss av förslag till Boverkets föreskrifter och all-

männa råd om detaljplan med planbeskrivning 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lämnar ”Boverkets svarsfil till remiss Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning” 
som kommunens yttrande.  
 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommun har den 10 april 2019 fått en remiss ”Förslag till 
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbe-
skrivning och tillhörande konsekvensbeskrivning” från Boverket 
för yttrande. 
 
Idag tillämpas Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestäm-
melser för detaljplan och en exempelsamling i form av Boverkets 
planbestämmelsekatalog samt allmän vägledning till Plan- och 
bygglagen vid framtagande av detaljplaner. Det finns ingen gäl-
lande vägledning alls om planbeskrivningen. Boverket förslag till 
nya föreskrifter och allmänna råd syftar till att skapa enhetlighet 
med bindande föreskrifter både vad gäller detaljplanen och planbe-
skrivningen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden skriver i sitt beslut den 22 maj 2019 
§ 77 att nämnden överlag tillstyrker förslag till föreskrifter. Nämn-
den framför särskilt att kraven för vilket planeringsunderlag som 
krävs i samband med en detaljplan är idag starkt beroende av de lo-
kala länsstyrelserna. Om det fanns en mer generell bild av vilket 
planeringsunderlag som krävs i en detaljplan så skulle det ge all-
mänheten, exploatörer med flera en mer rättvis och enhetlig bild av 
vad som krävs vid framtagandet av en detaljplan, oavsett i vilken 
kommun de verkar eller bor i.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 4 juni 2019 § 139. 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 22 maj 2019 § 77. 
Remiss från Boverket.  
_____ 
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§ 161 Dnr 2019-000255  
 

Svar på remiss av promemoria om förutsättningarna för hur 

uppgifterna i detaljplaner och planbeskrivningar kan tillgäng-

liggöras och behandlas digitalt 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lämnar ”Boverkets svarsfil till remiss Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning” 
som kommunens yttrande.  
 

Ärendebeskrivning 

Boverket har den 2 maj 2019 även översänt en remiss angående 
”Promemoria om förutsättningarna för hur uppgifterna i detaljpla-
ner och planbeskrivningar kan tillgängliggöras och behandlas digi-
talt” till kommunen för yttrande. 
 
Remissen har sin bakgrund i det uppdrag om regeringen gav Bo-
verket i januari 2017, om att utreda en reglering av hur detaljplaner 
ska utformas digitalt. Regeringen konstaterar att möjligheten att ut-
byta information mellan olika aktörer försvåras idag av att kommu-
ner och konsulter med flera arbetar med olika tekniska lösningar 
och att den digitala informationen ordnas och lagras på olika sätt. 
Boverket fick därför i uppdrag att utreda behovet av föreskrifter av-
seende hur detaljplaner ska utformas tekniskt, för att göra det en-
klare att utbyta information om detaljplaner digitalt. Boverket kom 
fram till att digital standardiserad detaljplaneinformation är helt 
nödvändig, för att andra delar av samhällsbyggnadsprocessen ska 
kunna digitaliseras. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden anser överlag att Boverkets förslag 
till föreskrifter är positiva då en standardisering av detaljplaner ses 
som ett naturligt steg i digitaliseringsprocessen och kan bidra till 
flera positiva effekter.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 4 juni 2019 § 140. 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 22 maj 2019 § 77. 
Remiss från Boverket.  
_____ 
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§ 162 Dnr 2019-000284  
 

Ändring i kommunens förvaltningsorganisation samt tydliggö-

rande av ansvar och befogenheter i organisationsfrågor    

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen remitterar förslaget till ändringar i kommunens 
förvaltningsorganisation samt förslag på ändringar av reglementen 
till barn- och ungdomsnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden, 
miljö- och byggnadsnämnden och socialnämnden för yttrande sen-
ast den 31 augusti 2019.  
 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret framlägger i en utredning den 21 maj 
2019 förslag på strukturella förändringar i kommunens förvalt-
ningsorganisation.  
 
I utredningen beskrivs motiven för beslutet under 2002 att skapa en 
sammanhållen förvaltning under kommunstyrelsen. Vidare redovi-
sas erfarenheter och utvärderingar av den fastställda förvaltnings-
formen. Även de förändringar och korrigeringar av förvaltningsor-
ganisationen, som under åren genomförts, redovisas. 
 
Mot bakgrund erfarenheterna av nuvarande förvaltningsform, där 
förvaltningsstrukturen inte speglar den politiska strukturen, bedöms 
det som mer ändamålsenligt att övergå till en organisationsform där 
respektive nämnd blir anställningsmyndighet och har ansvar för 
personalen inom sitt verksamhetsområde. Därmed bortfaller pro-
blemet med att nämnderna inte har ansvar för sin personal samtidigt 
som man i övrigt har det fulla ansvaret för såväl sin ekonomi och 
verksamhet. Som en naturlig följd av en sådan förändring skapas 
det en förvaltning inom respektive nämnds ansvarsområde. Respek-
tive förvaltning leds av en förvaltningschef. I likhet med vad som 
idag gäller för verksamhetscheferna blir förvaltningscheferna direkt 
underställda kommunchefen och anställs av kommunstyrelsen. Den 
specifika indelningen i förvaltningar föreslås bli föremål för ett sär-
skilt beslut. 
 
I samband med kommunfullmäktiges beslut den 27 juni 2017 om 
översyn av den politiska organisationen inför mandatperioden 
2019–2022 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att ange tydliga spel-
regler och ansvarsgränser för vilka organisationsförändringar som 
ska vara förbehållna den politiska nivån.  
  forts 
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forts 
 
I utredningen lämnas förslag på organisationsfrågor som är av den 
karaktären att de ska underställas kommunstyrelsen för beslut, efter 
beredning av personal- och organisationsutskottet. I övrigt ges 
nämnd rätt att besluta i frågor som rör sin organisation. 
 
De föreslagna förändringarna medför samtidigt att kommunstyrel-
sens och nämndernas reglementen behöver anpassas. Förslag fram-
läggs även på sådana förändringar. I nämndernas reglementen till-
kommer bestämmelser om personalansvar och ansvar och befogen-
heter för sin förvaltningsorganisation.  
 

Beslutsunderlag 

Personal- och organisationsutskottets protokoll den 4 juni 2019 § 
14. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 maj 2019. 
Kommunledningskontorets utredning den 21 maj 2019. 
Förändring i reglementen till följd av framlagt organisationsförslag. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 

Barn- och ungdomsnämnden  
Kultur- och utvecklingsnämnden  
Miljö- och byggnadsnämnden 
Socialnämnden      
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§ 163 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 5 juni 2019. 
Förteckning över synpunkter och förslag 5 juni 2019.  
_____ 
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§ 164 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 

Ledningsutskottets protokoll den 4 juni 2019. 
Förteckning över delegationsbeslut den 5 juni 2019. 
Förteckning över räddningstjänstens delegationsbeslut april-maj.  
_____ 
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§ 165 Dnr 2019-000003  
 

Informationsärenden 

 

Kommunstyrelsens ansvar för de anställdas arbetsmiljö  
Karin Kåberger och Tommy Falander, arbetsmiljöinspektörer, Ar-

betsmiljöverket 

 
Program för stadskärnan 
Linda Svederberg 

 
Underlag för beslut om lokalprojekt 
Ingemar Nilsson 

 

Föreningen Sveriges vattenkraftskommuners årsstämma 
Åke Hantoft   
_____ 
 
 


