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Beslutande Erling Cronqvist (C), ordförande 

 Roland Norrman (M) 

 Annita Asplid (S) 

 Angeline Eriksson (C) 

 Christer Sjöberg (M) 

 Lars Gustafsson (KD) 

 Bertil Johansson (LP), §§ 193-199, 201-207 

 Peter Berndtson (SD) 

 Ann-Helene Djivjak (SD) 

 Bo Erlandsson (S), § 200 

 

Övriga deltagande  Bo Brink (C), ersättare 

 Åke Hantoft (C), ersättare 

 Eva M Larsson (MP), ersättare 

 Margareta Jonsson (L), ersättare 

 Bo Erlandsson (S), ersättare, §§ 193-199, 201-207 

 Karl-Fredrik Klinker (MED), ersättare 

  

 Jonas Hellsten, kommunfullmäktiges ordförande 

 Kristoffer Dehlin, ekonomichef, §§ 198, 201-202 

 Gerd Danielsson ekonom, § 201 

 Kristina Rosendahl, kommunstrateg, § 201 

 Niklas Wilsson, verksamhetschef 

 Jonas Påhlsson, tf. kanslichef 

 

Utses att justera Peter Berntson (SD) 
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Sekreterare __________________________________ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 193 Dnr 2018-000477  

 

Exploateringsavtal för genomförande av detaljplan för del av 

Mellby 15:1 i Mellbystrand  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtalet. 

 

2. Finansiering av anslag för investeringskostnaden om 3 800 000 

kronor fastställs i kommunplan med budget för 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

En detaljplan för del fastigheten Mellby 15:1 är nu klar för anta-

gande och ett exploateringsavtal som reglerar genomförandet har 

upprättats. 

 

Avtalet ställer bland annat krav på exploatören avseende i vilken 

takt området ska byggas ut samt hur området ska utföras avseende 

vägar och grönområde. Exploateringsavtalet innebär också att 

kommunen förvärvar området avsett för centrum-, vård och försko-

leverksamhet för en köpeskilling av 750 kr per kvadratmeter vilket 

ger en total köpeskilling om cirka 3 750 000 kronor exkl. fastig-

hetsbildningskostnad. Fastighetsbildningskostnaden uppskattas till 

ca 50 000 kronor.  

 

Avtalet fastställer även att exploatören överlåter all allmän plats, 

gator och grönområde, inom planområdet utan ersättning till kom-

munen när området är färdigställt.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 september 2019. 

Exploateringsavtal.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 194 Dnr 2018-000219  

 

Antagande av detaljplan för del av Mellby 15:1 i Mellbystrand 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för del av Mellby 

15:1, bostäder i Mellbystrand, enligt 5 kapitlet 27 § plan- och bygg-

lagen (2010:900). Planförslaget medför inte någon betydande mil-

jöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning har därmed inte 

upprättats.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen lämnade den 15 november 2016 § 220 ett posi-

tivt planbesked för att påbörja ett detaljplanearbete för ett bostads-

område på fastigheten Mellby 15:1. 

 

Det aktuella planområdet är beläget i södra delen av Mellbystrand 

intill Kolonivägen och Måsvägen och sträcker sig med en grön kil 

ner mot stranden.  

 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för uppförande av små bostä-

der som riktar sig till målgruppen 55+ på delar av det område som 

tidigare har varit planlagt för naturändamål. I området föreslås det 

uppföras cirka 22 bostäder i form av sammanbyggda hus, så som 

radhus, parhus och kedjehus. 

 

I södra delen av planområdet föreslås en fastighet på minst 5 000 

kvadratmeter för samhällsservice där centrumverksamhet, förskola 

eller vård får uppföras i två våningsplan. 

 

Allmän plats gata, gröna släpp och naturmark övergår till kommu-

nalt huvudmannaskap inom planområdet.  

 

Planförslaget har varit ute på samråd från den 14 maj till den 21 

juni 2018 och på granskning från den 26 november 2018 till den 4 

januari 2019. Synpunkterna efter samrådet redovisas i en samråds-

redogörelse och efter granskningen i ett granskningsutlåtande. 

 

Planen hanteras med standardförfarande och bedöms vara klar för 

antagande.  

 

Planförslaget medför ingen betydande miljöpåverkan. En miljökon-

sekvensbeskrivning har därmed inte upprättats.  forts 
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forts 

 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 19 juni 2019 § 99.  

_____ 
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§ 195 Dnr 2017-000434  

 

Antagande av detaljplan för del av Altona 2:1 utökning av 

Glänningesjö förskola 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för del av Altona 

2:1, utökning av Glänningesjö förskola enligt 5 kapitlet 18-25 §§ 

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

inte någon betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbe-

skrivning har därmed inte upprättats.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 15 januari 2019 om ändring av 

planuppdrag för del av Altona 2:1 i Laholm, förskola och bostäder. 

Kommunstyrelsen gav då miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag 

att inte fortsätta planlägga för småhustomter vid Glänningesjö samt 

att fortsätta planlägga för utökning av Glänningesjö förskola. 

 

Detaljplanens syfte är att utöka den befintliga förskolans område. 

Hela skolområdet är med i detaljplanen för att lättare kunna läsa 

och förstå detaljplanen, det tillkommer endast mindre komplette-

ringar inom befintligt skolområde. Det som tillkommer är friyta för 

barnens rörelser och lek utomhus, högsta nockhöjd 7,5 meter och 

största byggnadsarea 5 000 kvadratmeter, därmed möjliggörs det 

för utbyggnad av förskolan. 

 

Planområdet ligger sydöst om Laholms centrum, cirka tre kilometer 

från Stortorget. Området avgränsas i norr av radhusområdet Träd-

gårdsstaden, i öst av enbostadshus och i väst av naturmark och fot-

bollsplaner. 

 

Planförslaget har varit ute på samråd mellan den 13 november 2017 

och den 21 december 2017. Eftersom uppdraget är ändrat till att 

endast gälla planläggning för utökning av Glänningesjö förskola 

finns det inga yttranden att bemöta eller tillgodose. Planförslaget 

har varit ute på granskning från den 6 maj 2019 till den 7 juni 2019. 

Synpunkterna redovisas i ett granskningsutlåtande. 

 

Detaljplanen hanteras med standardförfarande och bedöms vara 

klar för antagande. 

 

 

  forts 
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Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 3 september 2019 § 177. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 21 augusti 2019 § 

111. 

Antagandehandlingar.  

_____ 
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§ 196 Dnr 2019-000363  

 

Reservationsavtal för del av fastigheten Mellby 23:4 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner reservationsavtalet.  

 

Ärendebeskrivning 

Charmilla Hökerum Fastigheter AB önskar reservera cirka 55 000 

kvadratmeter mark på Mellby företagspark, etapp 3. På området av-

ser bolaget uppföra lokaler avsedda för logistikverksamhet om 

cirka 20 000 – 25 000 kvadratmeter.  

 

Reservationsavtalet anger att bolaget inom 6 månader från dess att 

detaljplan för området fått laga kraft ska ansöka om bygglov. Vi-

dare ska bolaget, inom 6 månader från dess att bolaget erhållit 

startbesked, påbörja grundläggningsarbetet.  

 

Reservationen gäller under förutsättning att detaljplan för området 

får laga kraft. Bolaget får lov att förvärva marken för det pris som 

gäller vid tillfället för överlåtelsen. Nu gällande pris är 100 kr per 

kvadratmeter inklusive fastighetsbildningskostnader. Anläggnings-

avgifter för vatten och avlopp tas ut enligt gällande taxa. Reservat-

ionsavtalet har tagits fram i samråd med näringslivsenheten.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 3 september 2019 § 178. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 augusti 2019. 

Reservationsavtal 

_____ 
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§ 197 Dnr 2019-000355  

 

Avtal om finansiering av samarbetet Regional tillväxtmotor 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner avtal om finansiering av samar-

betet Regional tillväxtmotor.  

 

Ärendebeskrivning 

Mellan januari 2017 och juni 2018 drev Halmstads kommun, Fal-

kenbergs kommun, Laholms kommun, Hylte kommun, Ljungby 

kommun och Båstads kommun, projektet Halmstad med grann-

kommuner utvecklas till regional tillväxtmotor. För att säkerställa 

fortsättningen av samarbetet efter projektslut har en gemensam 

handlingsplan för perioden september 2018 till december 2019 ta-

gits fram. Nu föreliggande avtal gäller finansieringen av handlings-

planen och de insatser som deltagande kommuner åtagit sig. 

 

Finansieringsinsatsen utgår från respektive kommuns invånarantal 

den 31 december 2017. För Laholms kommuns del uppgår kostna-

den till 66 000 kr.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 3 september 2019 § 179. 

Avtal om finansiering av samarbetet Regional tillväxtmotor.  

_____ 
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§ 198 Dnr 2019-000334  

 

Kommunal borgen för lån till renovering av Solbackens bygde-

gård 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner att kommunen ställer borgen som 

säkerhet för Solbackens bygdegårdsförenings byggnadskreditiv om 

5 600 000 kronor.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 29 januari 2019, § 7, utfäst sig att för 

planerade åtgärder på Solbackens bygdegård lämna föreningen bi-

drag med 30 procent (1 592 tkr) av det bidragsunderlag som berät-

tigar till statligt bidrag enligt förordningen (1996:1593) om bidrag 

till allmänna samlingslokaler.  

 

Boverket har den 23 maj 2019 beviljat föreningen investeringsbi-

drag med 2 500 000 kronor. Enligt beslutet uppgår nu kommunens 

andel till 1 500 000 kronor. Projektet vara utfört senast den 31 juli 

2020. Det statliga och kommunala bidraget utbetalas först när om-

byggnationen är slutbesiktigad. 

 

Beräknad projektkostnad uppgår till 5 300 600 kronor.  

 

Föreningen anhåller om kommunal borgen för byggnadskreditiv om 

5 600 000 kronor. Bygdegårdsföreningen har även blivit beviljad 

200 000 kr i bidrag för tillgänglighetsåtgärder utöver bidraget för 

renovering av bygdegården. Därför uppgår byggnadskreditivet till 

ett högre belopp än de 5 300 600 som Boverket beslutat om.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 3 september 2019 § 180. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 augusti 2019. 

Ansökan om kommunal borgen den 30 juni 2019. 

Boverket beslut den 23 maj 2019.  

_____ 
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§ 199 Dnr 2019-000090  

 

Årsredovisning av användningen av kommunalt partistöd för 

år 2018 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Partiernas redovisning av användningen av 2018 års partistöd med 

bifogade granskningsrapporter läggs till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 29 april 2014 § 75 antagit regler för 

kommunens partistöd att gälla för stöd som betalas ut från och med 

2015. 

 

Enligt kommunallagens bestämmelser innehåller kommunens parti-

stödsregler ett krav på redovisning av partistödets användning. Reg-

lerna föreskriver att en mottagare av partistöd ska årligen lämna en 

skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det 

ändamål som anges 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen, 

nämligen att stärka det politiska partiets ställning i den kommunala 

demokratin. 

 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari - 31 december och ges 

in till kommunfullmäktige senast sex månader efter redovisningspe-

riodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska 

granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren 

har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska 

bifogas redovisningen. 

 

Det antecknas att redovisningens innehåll inte ska läggas till grund 

för något ställningstagande från kommunfullmäktiges sida. Full-

mäktiges roll begränsar sig till att ta emot och hålla redovisningen 

tillgänglig för den som vill ta del av den (prop. 2013/14:5 s. 96). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  forts 
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Handlingar angående användningen av 2018 års partistöd har läm-

nats av följande partier: 

Sverigedemokraterna den 1 februari 2018. 

Centerpartiet den 15 februari 2018. 

Trygghetspartiet den 23 april 2018. 

Socialdemokraterna den 28 maj 2018. 

Vänsterpartiet den 17 juni 2018. 

Laholmspartiet den 18 juni 2018. 

Moderaterna den 19 juni 2018. 

Liberalerna den 20 juni 2018. 

Kristdemokraterna den 26 juni 2018. 

Miljöpartiet den 27 juni 2018. 

 

Då Medborgerlig samling inte varit representerat i kommunfull-

mäktige under föregående mandatperiod har det inte erhållit något 

partistöd för 2018 och ska därför inte lämna in någon redovisning,  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 3 september 2019 § 181. 

Sverigedemokraternas partistödsredovisning. 

Centerpartiets partistödsredovisning. 

Trygghetspartiets partistödsredovisning. 

Socialdemokraternas partistödsredovisning. 

Vänsterpartiets partistödsredovisning. 

Laholmspartiets partistödsredovisning. 

Moderaternas partistödsredovisning. 

Liberalernas partistödsredovisning. 

Kristdemokraternas partistödsredovisning. 

Miljöparties partistödsredovisning.  

_____ 
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§ 200 Dnr 2018-000213  

 

Planbesked för Bryggaren 10 med flera i Laholm 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen bifaller ansökan om planbeskedet för fastig-

heten Bryggaren 10 med flera.  

 

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt miljö- och byggnadsnämnden att 

upprätta en ny detaljplan för området som medger 4-8 våningar 

för aktuella fastigheter. Detaljplanearbetet ska avgöra lämpligt 

våningsantal. 

 

3. Med hänvisning till taxa fastställd av kommunfullmäktige tar 

kommunstyrelsen ut avgift om 18 600 kronor för planbeskedet. 

 

4. Kommunstyrelsen placerar detaljplanearbetet på plats 5 i den så 

kallande väntelistan för planärenden. 

 

5. Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanen tas fram av Laholms 

kommun på bekostnad av exploatören och ett planavtal ska 

tecknas. 

 

Planen beräknas kunna antas 1,5–2 år efter påbörjat detaljpla-

nearbete.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholmshem AB ansöker om planbesked för fastigheterna Brygga-

ren 10 med flera. Området som ansökan avser består idag av fyra 

lägenhetsenheter i tre våningar vardera, med tillhörande parke-

ringsgarage. Planområdet är beläget i Laholms stads sydöstra delar, 

norr om LP Hanssons väg. Ansökan innefattar upprättande av en ny 

detaljplan som möjliggör för om-, till, och nybyggnad av flerbo-

stadshus och tillåter tre punkthus i 6,7 respektive 8 våningar.  

 

I Framtidsplan 2030 beskrivs det att förtätning av Laholm ska ske 

med blandad bebyggelse i anknytning till cykel- och grönstråket. 

Placering och utformning av framtida bostads- och verksamhetsom-

råden ska ske på ett sådant sätt att staden växer med varsamhet och 

med motsvarande höga estetiska kvaliteter och trevnad som präglar 

befintliga delar av staden. 

 

 

  forts 
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Den detaljplan som idag reglerar området, Detaljplan för KV Bryg-

garen och Väktaren, antagen den 31 augusti 1982, reglerar place-

ringen av bebyggelsen i detalj utifrån dess befintliga lokalisering 

och medger bostäder i maximalt 3 våningar. 

 

Området ligger i sydöstra Laholm med närheten av ett flertal olika 

målpunkter såsom vårdcentral, förskola, skolan, sport- och badan-

läggning, livsmedelsbutik, gatukök och bensinstation.  

 

Det finns även goda kollektivtrafikanslutningar, med busshållplats i 

direkt anslutning till planområdet längs med LP Hanssons väg.  

 

Förslaget ianspråktar mark som redan är bebyggd och förtätar på så 

sätt Laholm. Förslaget bedöms sammantaget som lämplig med hän-

syn till platsens befintliga användning och förutsättningar. Lämpligt 

våningsantal för platsen bör utredas och avgöras i samband med de-

taljplanearbetet.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 3 september 2019 § 182. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 21 augusti 2019 § 

110. 

Ansökan om planbesked.  

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Bertil Johansson (LP) i handläggningen 

av ärendet. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Laholmshem AB 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 201 Dnr 2019-000356  

 

Kommunstyrelsens budgetuppföljning 2 för 2019 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner budgetuppföljningen.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 

ska budget-uppföljningar med prognoser på årsskiftet redovisas för 

kommunfullmäktige vid två tillfällen varje år. 

 

Den första budgetuppföljningen utgår från redovisningen per sista 

april och den andra per sista augusti. Den sistnämnda budgetut-

fallsprognosen knyts samman med delårsrapporten och redovisas 

till kommunfullmäktige vid ett och samma tillfälle under oktober. 

Delårsrapporten upprättas också efter redovisningen per den 31 au-

gusti.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 3 september 2019 § 183. 

Budgetuppföljning 2 för 2019.  

_____ 
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§ 202 Dnr 2019-000318  

 

Ansökan om bidrag till anläggande av fotbollsplaner vid Glän-

ninge park 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige medger att kommunstyrelsen lämnar bidrag 

med 1 125 000 kr till Laholms Fotbollsklubb för anläggande av två 

fotbollsplaner vid Glänninge Park.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beviljar bidrag med 1 125 000 kr till La-

holms Fotbollsklubb för anläggande av två fotbollsplaner vid 

Glänninge Park, under förutsättning att kommunfullmäktige 

medger att kommunstyrelsen får lämna ett sådant bidrag och att 

föreningen erhåller motsvarande bidrag från stiftelsen Stefan 

Paulssons Cancerfond.  

 

2. Föreningen ska, efter att fotbollsplanerna färdigställts, lämna en 

redovisning till kommunstyrelsen över hur bidraget har an-

vänts. 

 

3. Finansiering av bidraget sker inom kommunstyrelsen bud-

getram.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholms Fotbollsklubb, LFK, har den 12 augusti ansökt om bidrag 

för anläggande av ytterligare en naturgräsplan på Glänninge Park. 

Kultur- och utvecklingsnämnden har den 28 augusti 2019 § 100 be-

handlat ansökan.  

 

LFK beskriver att föreningen är trångbodd och i stort behov av en 

ytterligare en naturgräsplan. Föreningen har därför tagit in en offert 

som visar att behovet kan tillgodoses för 2 500 000 kr. Föreningen 

har garanterats 45 % av kostnaden, 1 125 000 kr, från Stiftelsen 

Stefan Paulssons Cancerfond under förutsättning att Laholms 

kommun bidrar med motsvarande del. Föreningen ska stå för reste-

rande 10 % av kostnaden, motsvarande 250 000 kr. 

 

 

 

 

 

  forts 
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Kultur- och utvecklingsnämnden bedömer sammantaget att en inve-

stering i det projekt som föreslås visserligen skulle vara positivt för 

LFK och för Laholm som idrottsort men att det är kultur- och ut-

vecklingsnämndens uppfattning att det finns andra delar av före-

ningslivet vars investeringsbehov bör vara högre prioriterade om 

det finns möjlighet att avsätta resurser för investeringar i idrottsan-

läggningar inom ramen för Laholms kommuns ansträngda investe-

ringsbudget. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden saknar medel för 2019 för att be-

vilja LFK:s ansökan. Nämnden överlämnar därmed ärendet till 

kommunstyrelsen för fortsatt hantering. Om bidraget beviljas för-

slår nämnden att LFK ska åläggas att efter genomfört projekt redo-

visa hur medel från såväl Laholms kommun, stiftelsen som före-

ningens egna medel använts i projektet. Vidare framhåller nämnden 

att fler fotbollsplaner inom området kommer att innebära ökade 

driftkostnader för föreningen. Kultur- och utvecklingsnämnden har 

inte för avsikt att kompensera föreningen för dessa utökade drift-

kostnader vid beräkning av kommande års beslut om lokal- och an-

läggningsbidrag då en sådan ökning skulle drabba andra föreningar. 

 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om 2 500 tkr för 

2019. Styrelsen bedömer därmed att det finns ett utrymme inom 

ram för att ge bidrag för anläggande av två fotbollsplaner. Kom-

munstyrelsen behöver kommunfullmäktiges medgivande för att 

lämna ett sådant bidrag.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 3 september 2019 § 184. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 28 augusti 2019 § 

100. 

Ansökan om bidrag för anläggande av naturgräsplan.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C) med instämmande av Roland Norrman (M), 

Annita Asplid (S) och Lars Gustafsson (KD): Kommunstyrelsen 

beviljar bidrag med 1 125 000 kr till Laholms Fotbollsklubb för an-

läggande av två fotbollsplaner vid Glänninge Park, under förutsätt-

ning att kommunfullmäktige medger att kommunstyrelsen får 

lämna ett sådant bidrag.  

Bertil Johansson (LP) med instämmande av Peter Berndtson (SD): 

Bidrag ska inte beviljas.  forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 17 

Kommunstyrelsen 2019-09-10  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-

styrelsen beslutar i enlighet med Erling Cronqvists förslag. 

 

Reservation 

Bertil Johansson (LP), Ann-Helene Djivjak (SD) och Peter Berndt-

son (SD) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 

 

Ersättarnas mening 

Margareta Jonsson (L) instämmer i Bertil Johanssons förslag.  

 

Karl-Fredrik Klinker (MED) framför att Medborgerlig samling an-

ser att LFK bör söka annan finansiering då kommunen har ett be-

svärligt ekonomiskt läge och att motsvarande belopp kan göra 

bättre nytta ute i byarna. 
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§ 203 Dnr 2019-000307  

 

Svar på granskning av kommunens näringslivsarbete 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets tjäns-

teskrivelse som svar på revisionens rekommendationer. 

 

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att till 

kommunstyrelsen lämna förslag på åtgärder i enlighet med re-

visionens rekommendationer senast den 1 mars 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen har granskat om kommunstyrelsens styrning 

och uppföljning av ens näringslivsarbetet är ändamålsenligt. Revis-

ionen bedömer att styrningen kan utvecklas genom att kommunsty-

relsen fastställer det grundläggande syftet med vad näringslivsar-

betet ska leda till. 

 

Revisionen anser att en ökad samverkan mellan besöksnäring och 

näringsliv skulle kunna leda till en mer gemensam plattform för de 

frågorna som tangerar varandra och en mer samordnad hållning 

gentemot företagarna. 

 

Slutligen påtalar revisionen att strategin för att stödja ett växande 

näringsliv i Laholm bör revideras för att överensstämma med den 

aktuella organisationen avseende kommunens näringslivsfrågor. 

 

Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att: 

− se över målstyrningen avseende kommunens näringslivsarbete 

− utreda möjliga samordningsvinster med besöksnäringen, samt 

− säkerställa att strategin för att stödja ett växande näringsliv i 

Laholm stämmer överens med kommunstyrelsens reglemente 

avseende organisation och ansvar för kommunens näringslivs-

frågor. 

 

Näringslivsenheten har upprättat ett förslag till svar till revisionen.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 3 september 2019 § 186. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 augusti 2019. 

Revisionens granskning av kommunens näringslivsarbete.  

  forts 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Lars Gustafsson (KD) och Ann-Helene Djivjak (SD): Bifall till led-

ningsutskottets förslag. 

Annita Asplid (S): Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunlednings-

kontoret att till kommunstyrelsen lämna förslag på åtgärder i enlig-

het med revisionens rekommendationer senast den 1 mars 2020. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. Ord-

förande lägger därefter fram Annita Asplids tilläggsförslag och fin-

ner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen 
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§ 204 Dnr 2019-000276  

 

Svar på remiss av regional oljeskyddsplan för Hallands län 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Laholms kommun översänder räddningstjänstens tjänsteskrivelse 

som svar på remiss av regional oljeskyddsplan för Hallands län.  

 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen har reviderat den regionala oljeskyddsplanen för Hal-

lands län. Planen ska vara ett stöd för Länsstyrelsen, kommuner och 

andra offentliga, privata och frivilliga aktörer som deltar i hante-

ringen av ett oljeutsläpp till havs.  

 

Länsstyrelsen har remitterat planen till Laholms kommun. Rädd-

ningstjänsten har upprättat ett förslag till yttrande över planen.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 3 september 2019 § 187. 

Räddningstjänstens tjänsteskrivelse den 20 augusti 2019. 

Remiss av regional oljeskyddsplan för Hallands län.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen 
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§ 205 Dnr 2019-000372  

 

Revidering av riktlinjer för Laholms kommuns personalstipen-

dium 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar riktlinjer för Laholms kommuns personal-

stipendium.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har den 12 februari 2013 § 49 fastställt riktlinjer 

för Laholms kommuns personalstipendium. 

 

Enligt riktlinjerna delar kommunen årligen ut ett personalstipen-

dium på 10 000 kronor. Det kan utdelas till enskild anställd eller till 

ett arbetslag inom Laholms kommun med tillhörande bolag som 

med engagemang, kompetens och förmåga att omsätta idéer i prak-

tisk handling utifrån att de uppfyllt något av kriterierna; utvecklat 

verksamheten, stärkt det hälsofrämjande arbetet, genomfört miljö-

insats på arbetsplatsen/kommunen eller på annat sätt utmärkt sig 

med engagemang för verksamhetens bästa. Prissumman har fritt 

kunnat användas till vad medarbetaren/arbetslaget önskar.  

 

För att stipendiepengarna ska få så god utväxling som möjligt för 

både pristagaren och för Laholms kommun föreslås att stipendie-

pengarna främst ska användas till kompetensutveckling.  

 

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderade riktlinjer för Laholms kommuns personalsti-

pendium. 

Personal- och organisationsutskottets protokoll den 3 september 

2019 § 19. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 augusti 2019.  

_____ 
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§ 206 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 4 september 2019. 

Förteckning över synpunkter och förslag den 4 september 2019.  

_____ 
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§ 207 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 3 september 2019. 

Förteckning över delegationsbeslut den 4 september 2019. 

Förteckning över räddningstjänstens delegationsbeslut augusti 

2019.  

_____ 

 

 

 


