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Laholms kommun 
 
Kommunstyrelsen har haft sammanträde den 27 augusti 2019 

 
Protokollet som justerats den 28 augusti 2019, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Jonas Påhlsson 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 29 augusti 2019 

till och med den 19 september 2019 intygas. 

 

……………………………………………… 

Jonas Påhlsson 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 178 Dnr 2019-000059  

 

Planprogram för Haga, Skummeslöv 29:1 i Skottorp 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner planprogram för Haga. 

 

2. Kommunstyrelsen ger miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag 

att upprätta detaljplan för första etappen av det aktuella pro-

gramområdet. Planarbetet ska grunda sig på planprogrammet. 

 

3. Kommunstyrelsen placerar detaljplanen för Haga på planpro-

grammets nuvarande placering i den prioriterade listan.  

 

Ärendebeskrivning 

Syftet med planprogrammet är att, utifrån kommunens översikts-

plan, ta fram ett samlat planeringsunderlag för den framtida fysiska 

planeringen av utbyggnadsområdet Haga i Skottorp. Efter samråd 

och politiskt godkännande är syftet sedan att planprogrammet ska 

ligga till grund för att en eller flera detaljplaner tas fram för områ-

det. 

 

Planområdet ligger i direkt anslutning till östra delarna av Skottorps 

samhälle. I väster gränsar planområdet till en rad befintliga villor 

längs Plöjarevägen. I norr avgränsas planområdet av Skottorps vat-

tentäkt. I öst gränsar det till åkermark och i söder avgränsas plan-

området av Stensåvägen. 

 

Planprogrammet föreslår en småskalig gatustruktur med plats för 

gång-, cykeltrafikanter och motortrafikanter. Bebyggelsen ska upp-

levas som en del av Skottorp. Bebyggelsen föreslås vara relativt tät 

och uppföras främst i två plan. Området kommer att ha varierande 

bebyggelsetyper så som flerbostadshus, radhus, småhus och verk-

samhetslokaler. 

 

Längs med områdets huvudgata föreslås även möjligheten att upp-

föra trevåningshus. Utöver bostäder och verksamhetslokaler, före-

slås även att förskola och äldreboende kan uppföras. 

 

Synpunkter som lämnats under samrådsskedet redovisas i samråds-

redogörelsen. 

 

 

  forts 
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forts 

 

Kommunstyrelsen kommer att ta fram ett hållbarhetsprogram som i 

möjligaste och rimligaste mån, ska säkerställa att kommunfullmäk-

tiges intentioner om ett miljöanpassat byggande följs. Hållbarhets-

programmet ska användas i samband med markanvisning och lyfta 

fram lösningar som inte går att styra i en detaljplan. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att planprogrammet kan 

godkännas Efter att planprogrammet har godkänts kan arbetet med 

detaljplan för området inledas.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 6 augusti 2019 § 155. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 19 juni 2019 § 97.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 179 Dnr 2019-000220  

 

Planbesked för Knäred 1:50 och Knäred 1:93 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen bifaller ansökan om planbeskedet för Knäred 

1:50 med flera. 

 

2. Med hänvisning till taxa fastställd av kommunfullmäktige tar 

kommunstyrelsen ut avgift om 13 950 kronor för planbeskedet. 

 

3. Kommunstyrelsen placerar detaljplanearbetet på plats 1 i den så 

kallade väntelistan för planärenden. 

 

4. Detaljplanearbetet ska bekostas av exploatören och ett planav-

tal ska tecknas. Planarbetet ska utföras av kommunens egen 

personal alternativt av de konsulter som kommunen har ramav-

tal med. 

 

 Planen beräknas kunna antas cirka 1,5 - 2 år efter påbörjat de-

taljplanearbete.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholmshem AB ansöker om planbesked för fastigheterna Knäred 

1:50 och del av Knäred 1:93. Det totala området är cirka två hektar 

stort och ligger mellan Lagan och centrala Knäred. 

 

Laholmshem AB vill ändra befintlig detaljplan för att kunna upp-

föra flerbostadshus på ett område där det tidigare varit en plant-

skola. Enligt bifogad förslagsskiss föreslås fyra huslängor om tre 

våningar med cirka 48 lägenheter. Östra delen av Knäred 1:50 ute-

lämnas med anledning av att sökande föreslår att området ska om-

fattas av bibehållen plan.  

 

I gällande översiktsplan är fastigheterna utpekade som en del av ett 

förädlingsområde i Knäred. I Byggnadsplanen för Knäreds stations-

samhälle från 1945, är marken planerad för bostäder och handels-

trädgård. 

 

Kommunfullmäktige har nyligen antagit Utvecklingsprogram för 

Knäred 2035 med anledning av att kommande tågstopp i Knäred. 

Den föreslagna bebyggelsen kan bidra till ett ökat underlag för tåg-

förbindelsen och skapar förutsättningar för fler människor att bo 

kollektivtrafiknära i samhället.  forts 
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Området är utpekat av Myndigheten för samhällsskydd och bered-

skap för rasrisk. Därmed blir det synnerligen viktigt att utreda geo-

teknik och stabilitet. Det behöver även utredas om det finns förore-

ningar i mark och grundvatten vid växthusen. Fastigheterna ligger 

inom området Lagadalen (KN 40) som är av riksintresse för kul-

turmiljövården. 

 

Del av fastigheten Knäred 1:50 ligger inom strandskydd och kan 

komma att behöva upphävas beroende på hur den tillkommande 

bebyggelsen placeras. Om det särskilda skälet, ianspråktagen mark, 

ska användas behöver byggnader och kvartersmark placeras inom 

mark som idag är ianspråktagen, och som saknar tillgänglighet för 

allmänheten, eller endast marginellt utöka den ianspråktagna mar-

ken. 

 

En dagvattenutredning ska säkerställa att detaljplaneprojektet inte 

äventyrar Lagans ekologiska och kemiska status. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att den föreslagna ändring-

en stämmer väl överens med översiktsplanen och utvecklingsmålen 

för Knäred. Förädlingen av området bedöms få positiva effekter på 

miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Nämnden anser dock att 

hela fastigheten Knäred 1:50 bör planläggas för att hela projektet 

ska redovisas i planhandlingarna. 

 

Detaljplanen bidrar till att öka utbudet av bostäder och bostadsfor-

mer i orten. Om samtliga identifierade och tillkommande förutsätt-

ningar utreds bedöms detaljplanen kunna genomföras. Miljö- och 

byggnadsnämnden bedömer sammantaget att ansökan om planbe-

sked ska bifallas. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden lämnar inget förslag på placering av 

detaljplanearbetet i kommunens väntelista för planärenden. Plane-

ringsenheten framhåller att volymen bostäder samt den geografiska 

placeringen talar för en hög prioritering. Som lägst föreslår plane-

ringsenheten att detaljplanearbetet placeras på plats sju på kommu-

nens väntelista.  

 

 

 

 

 forts 
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Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 6 augusti 2019 § 156. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 19 juni 2019 § 95. 

Ansökan om planbesked.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 180 Dnr 2019-000145  

 

Planbesked för del av Skummeslöv 26:1 i Skummeslövsstrand 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen bifaller ansökan om planbesked för Skum-

meslöv 26:1 och ger miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att 

i kommande detaljplanearbete undersöka möjlighet att plan-

lägga ytterligare mark för liknande verksamheter. 

 

2. Kommunstyrelsen placerar detaljplanearbetet på plats 14 i den 

så kallade väntelistan för planärenden. 

 

3. Detaljplanearbetet ska bekostas av kommunen, planavgift tas ut 

i samband med bygglov. Planen beräknas kunna påbörjas våren 

2021 och antas 1,5–2 år efter påbörjat detaljplanearbete. 

 

4. Med hänvisning till taxa fastställd av kommunfullmäktige tar 

kommunstyrelsen ut avgift om 18 600 kronor för planbeskedet.  

 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om planbesked gäller del av fastigheten Skummeslöv 26:1 

som i nuläget inte är planlagd. Området är beläget i direkt anslut-

ning till befintligt verksamhetsområdet i östra Skummeslövsstrand. 

 

Syftet enligt ansökan är att använda området för att hantera lagring 

och sortering av jordmassor. Området omfattar cirka 23 000 

kvadratmeter. Område är inte utpekat i översiktsplanen, men intil-

liggande fastighet i norr, Skummeslöv 26:34, pekas ut för bostäder, 

service och kontor. Söder om aktuellt område förbi Stora strandvä-

gen, pekas fastigheten Allarp 2:64 ut som ett område för verksam-

heter. I direkt anslutning till väster finns ett befintligt verksamhets-

område för småindustri/icke störande verksamhet. 

 

Området är överlag lämpat för det ändamål som föreslås, men sam-

hällsnyttan av planansökan är begränsad och för att motivera en de-

taljplaneläggning måste ett större område inkluderas. På så sätt kan 

en helhetsbedömning göras över områdets påverkan, samtidigt som 

kommunens resurser används på ett effektivt sätt. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att planförslaget är lämpligt 

under förutsättning att ett större område inkluderas.  

  forts 
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Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 6 augusti 2019 § 157. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 19 juni 2019 § 96. 

Ansökan om planbesked.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 181 Dnr 2017-000341  

 

Reservationsavtal för småhustomter i Ysby 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner reservationsavtalet.  

 

Ärendebeskrivning 

I Ysby tätort har kommunen nio tomter lediga för småhusbebyg-

gelse. Halmstadhus AB önskar reservera tre av dessa i syfte att 

marknadsföra bolagets typhus. Planeringsenheten tillstyrker begä-

ran och har tagit fram ett reservationsavtal för tomterna Ysby 

21:20, 21:21 och 21:22. Reservationen gäller under 12 månader 

från att kommunen undertecknar avtalet.  

 

Företaget får förvärva tomterna under reservationstiden när grund-

läggningsarbetet påbörjats. Priset för tomterna är det av kommun-

fullmäktige tidigare fastställda priset på drygt 160 000 kr per tomt.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 6 augusti 2019 § 158. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 juli 2019. 

Reservationsavtal.  

_____ 
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§ 182 Dnr 2019-000350  

 

Reservationsavtal för Vallberga 4:233 och Vallberga 4:234 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner reservationsavtalet.  

 

Ärendebeskrivning 

Victurum AB har för avsikt att bygga hyresrätter i form av marklä-

genheter i Vallberga på kommunens fastigheter Vallberga 4:233 

och Vallberga 4:234. Planeringsenheten har upprättat ett förslag till 

reservationsavtal för ändamålet. 

 

Genom avtalet förbinder sig bolaget att senast inom sex månader 

från det att kommunen undertecknat avtalet ansöka om bygglov och 

senast inom sex månader från det att bygglov beviljats påbörja 

grundläggningsarbete. När grundläggningsarbetet har påbörjats får 

bolaget förvärva fastigheterna för sammanlagt 200 000 kronor.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 20 augusti 2019 § 169. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 9 augusti 2019. 

Reservationsavtal.  

_____ 
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§ 183 Dnr 2019-000357  

 

Överenskommelse om fastighetsreglering Mellby 23:74 och 

23:20 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner överenskommelse om fastighetsregle-

ring.  

 

Ärendebeskrivning 

Claessons Förvaltning i Laholm AB önskar utöka sin fastighet på 

Mellby verksamhetsområde. På fastigheten har bolaget för avsikt 

att uppföra verksamhetslokaler om minst 600 kvadratmeter. 

 

Planeringsenheten har upprättat en överenskommelse om fastig-

hetsreglering. Överenskommelsen innebär att kommunens fastighet 

Mellby 23:74 överförs i sin helhet till bolagets fastighet Mellby 

23:20. Bolaget ska betala 416 700 kr för fastigheten vilket motsva-

rar 100 kr per kvadratmeter.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 20 augusti 2019 § 170. 

Överenskommelse om fastighetsreglering.  

_____ 
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§ 184 Dnr 2018-000560  

 

Anslag för parkeringslösning framför stadshuset i Laholm 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda investeringsutgifter 

omdisponeras 300 000 kronor till planeringsenheten/driftenheten. 

Budgetanslag till investeringsutgifter anslås för anläggande av yt-

terligare parkeringsanordning framför stadshusets entré i samver-

kan med S Påhlsson Fastigheter AB.  

 

Ärendebeskrivning 

Under 2019 har två stora fastighetsetableringar slutförts på Humle-

gången i Laholm. I takt med dessa etableringar har kommunstyrel-

sen i kommande beslut om nämndsplan 2020 tänkt föreslå till 

kommunfullmäktige ett investeringsbehov för omläggning och an-

passning av Humlegången och Järnvägsgatan. För projektering av 

ovan nämnda behov finns 500 tkr avsatt i 2019 års investerings-

budget. 

 

Då rådande behov av ytterligare parkeringsplatser redan idag är be-

tydande, både för boende i området samt besökande till stadshuset, 

föreslås att en första åtgärd i projektet blir att möjliggöra anpass-

ning framför stadshuset i anslutning till de redan existerande parke-

ringsplatserna.  

 

För att kunna utföra anpassning och anordning av ytterligare parke-

ringsplatser ombudgeteras 300 tkr från kommunstyrelsens oförut-

sedda investeringsutgifter till projektet för hantering av Humle-

gången och Järnvägsgatan. 

 

En anpassning av ytterligare parkeringsplatser kommer göras i 

samverkan med S Påhlsson Fastigheter AB både verksamhetsmäss-

igt som ekonomiskt.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 6 augusti 2019 § 159. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 juli 2019.  

_____ 
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§ 185 Dnr 2019-000126  

 

Kommunplan och nämndsplan med budget år 2020 samt eko-

nomisk plan år 2021-2022 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner nämndsplan med budget år 2020 samt 

ekonomisk plan år 2021-2022.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt av fullmäktige antagna principer för ekonomi- och verksam-

hetsstyrning ska nämnderna lämna förslag på ekonomisk plan och 

underlag till kommunplan senast den 31 augusti. 

 

Kommunstyrelsens har fattat beslut om riktlinjer och direktiv för 

arbetet med budget, kommunplan och nämndsplaner för år 2020 

samt ekonomisk plan 2021 - 2022.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 20 augusti 2019 § 171. 

Förslag till nämndsplan.  

_____ 
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§ 186 Dnr 2019-000055  

 

Växelkassor inom kommunstyrelsens verksamheter 2019 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om tilldelning och ansvar för Café Os-

becks kontantfria kassa nummer 12503 enligt följande: 

 

Ansvarig för kontantfri kassa: Sebastian Heiner 

Ersättare till kontantfri kassa: Leena Lindeberg 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

om tilldelning och ansvar för den kontantfria kassan med nummer 

12503) på Café Osbecks verksamhet. Inbetalningar ska endast gö-

ras som swish- och babsbetalningar.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 6 augusti 2019 § 160. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 juli 2019.  

_____ 
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§ 187 Dnr 2017-000152  

 

Yttrande över överklagan av lokala trafikföreskrifter om 

transport av farligt gods inom tätorterna Laholm och Lilla 

Tjärby 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avstår från att yttra sig.  

 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen i Hallands län beslut den 6 maj 2019, diarienummer 

258-4794-17, angående lokala trafikföreskrifter om transport av 

farligt gods inom tätorterna Laholm och Lilla Tjärby, Laholms 

kommun har överklagats. 

 

Kommunen har nu möjlighet att yttra sig över överklagandet. Ytt-

randet ska ha kommit in till Transportstyrelsen senast den 5 sep-

tember 2019. Därefter tas beslut på befintligt material.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 20 augusti 2019 § 172. 

Överklagande av Länsstyrelsen i Hallands län beslut om lokala tra-

fikföreskrifter.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Transportstyrelsen 
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§ 188 Dnr 2019-000303  

 

Överklagan av förvaltningsrättens dom i målet om möbelinköp 

till nya Glänningeskolan 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen överklagar inte förvaltningsrättens dom.  

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott har den 1 april 

2019 tilldelat Input interiör AB förnyad konkurrensutsättning gäl-

lande möbler till nya Glänningeskolan. Den 4 april 2019 återkalla-

des tilldelningsbeslut och den förnyad konkurrensutsättningen av-

bröts då det framkommit synpunkter på otydligheter i kommunens 

underlag för avropsprecisering samt utvärdering. 

 

Kommunen har efter det att upphandlingen avbrutits beställt möbler 

till nya Glänningeskolan från Input interiör AB. AJ Produkter AB 

har ansökt om att detta avtal ska ogiltigförklaras samt att förvalt-

ningsrätten omedelbart beslutar att avtalet inte får fullgöras. 

 

Förvaltningsrätten beslutade den 19 juni 2019 att det avtal som in-

gåtts mellan Laholms kommun och Input Interiör Halmstad AB inte 

får fullgöras till dess något annat har bestämts. Kommunen över-

klagade beslutet och Kammarrätten i Sundsvall konstaterade att det 

aktuella avtalet var fullgjort genom att möblerna levererats vid tid-

punkten för förvaltningsrättens interimistiska beslut. Beslutet sak-

nade därmed rättsverkan. Kammarrätten har därför inte prövat 

överklagan utan istället avskrivit målet från vidare handläggning. 

 

Förvaltningsrätten har den 7 augusti meddelat dom i ärendet. I do-

men ogiltigförklaras avtalet mellan Laholms kommun och Input In-

teriör. Barn- och ungdomsnämnden rekommenderar kommunstyrel-

sen att inte överklaga domen.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 20 augusti 2019 § 173. 

Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 14 augusti 2019 § 54. 

Förvaltningsrättens dom i mål nr. 2763-19.  

_____ 

 

Ersättarnas mening 

Eva M Larsson (MP) och Margareta Jonsson (L) instämmer i 

kommunstyrelsens beslut. 
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§ 189 Dnr 2019-000209  

 

Svar på remiss av Skatteverkets promemoria Fördjupad utred-

ning rörande koppling mellan utländska elD-handlingar och 

svenska identitetsbeteckningar 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen yttrar sig över promemorian enligt kommunled-

ningskontorets förslag.  

 

Ärendebeskrivning 

Skatteverkets har remitterat promemorian Fördjupad utredning rö-

rande koppling mellan utländska elD-handlingar och svenska iden-

titetsbeteckningar till Laholms kommun. 

 

Skatteverket har fått i uppdrag av regeringen att vidareutveckla 

myndighetens promemoria Koppling mellan europeiska eID-

handlingar och svenska personnummer eller styrkta samordnings-

nummer och lämna förslag som syftar till att möjliggöra ökad grän-

söverskridande åtkomst till svenska digitala myndighetstjänster. 

Slutredovisning av uppdraget redovisas i nu föreliggande prome-

moria. 

 

Sedan den 29 september 2018 har alla svenska myndigheter som 

har digitala tjänster som kräver inloggning med eID-handling en 

skyldighet att erkänna utländska eID-handlingar som har anmälts 

enligt eIDAS-förordning. Det innebär för Laholms kommuns del att 

de digitala tjänster som kommunen erbjuder där legitimering med 

e-legitimation såsom Mobilt Bank ID också ska kunna hantera 

andra EU-länders motsvarighet till de svenska eID-handlingarna. 

 

Förslaget hanterar hur ett kopplingsregistersystem ska införas i en 

tvåstegsmodell där användaren först efter fysisk inställelse hos Po-

lisen kan få en koppling registrerad mellan sin utländska eID-

handling och sitt svenska personnummer. För att komma fram till 

denna modell har Skatteverket bland annat gjort avvägningar i 

missbruks- och bedrägerihänseende, informationssäkerhetsmässiga 

bedömningar och en ny genomsyn av personuppgiftsansvaret mot 

bakgrund av EU:s dataskyddsreform 2018 och den kompletterande 

svenska lagstiftningen. 

 

 

 

  forts 
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forts 

 

Skatteverket bedömer att det för närvarande inte är lämpligt att 

skapa en koppling mellan en utländsk eID-handling och en använ-

dares styrkta samordningsnummer. För att tillräcklig säkerhet ska 

uppnås genom hela identifieringsprocessen behövs ordentlig grund-

identifiering av användaren vid tilldelning av samordningsnummer. 

Detta kan enligt Skatteverkets uppfattning bara utföras vid person-

lig inställelse. 

 

Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till yttrande som 

instämmer i Skatteverkets bedömning att det i nuläget inte finns ett 

tillräckligt rättssäkert sätt att införa ett centralt kopplingsregistersy-

stem utan personlig inställelse. Antalet användare av tjänsten kom-

mer begränsas betydligt om det krävs ett fysiskt besök hos Polisen. 

Sammantaget föreslår kommunledningskontoret att kommunstyrel-

sen inte har något att erinra mot förslaget.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 6 augusti 2019 § 163. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 juli 2019. 

Förslag till yttrande. 

Fördjupad utredning rörande koppling mellan utländska eID-

handlingar och svenska identitetsbeteckningar.  

_____ 
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§ 190 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 20 augusti 2019. 

Förteckning över synpunkter och förslag den 20 augusti 2019.  

_____ 
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§ 191 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 6 augusti 2019. 

Ledningsutskottets protokoll den 20 augusti 2019. 

Förteckning över delegationsbeslut den 20 augusti 2019. 

Förteckning över räddningstjänstens delegationsbeslut juni och juli 

2019.  

_____ 
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§ 192 Dnr 2019-000003  

 

Informationsärenden 

 

Företagspresentation, Motor Halland 

Peter Severin Larsson 

 

Program för Laholms stadskärna 

Linda Svederberg 

 

Miljöranking/hållbar utveckling 

Marie Gunnarsson 

_____ 

 

 


