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_________________________________________________________________ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 1 Dnr 2018-000483  

 

Markanvisningsavtal för del av Nyby 3:38, Östra Nyby i La-

holm 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner markanvisningsavtalet.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 18 december 2018 § 128 godkänt ex-

ploateringsavtal med Derome Hus AB för en del av den pågående 

detaljplanen för Östra Nyby i Laholm.  

 

Detaljplanen har sedan avtalet godkändes arbetats om med anled-

ning av den före detta deponin som finns inom området. Det nya 

förslaget innebär att deponin ska saneras vilket gör mer mark till-

gänglig för bostadsbebyggelse. Området ligger i anslutning till det 

området som Deromes tidigare markanvisning omfattar varför det 

ses som lämpligt att Derome även bebygger detta.  

 

Ett förslag till markanvisningsavtal har därför tagits fram på den 

tillkommande ytan med samma förutsättningar som tidigare avtal. 

Derome har för avsikt att bebygga den tillkommande ytan med 14-

16 bostäder i rad- eller kedjehusform. Priset och förutsättningarna 

för försäljningen är detsamma som i tidigare tecknat avtal vilket in-

nebär att ett marköverlåtelseavtal ska tecknas senare.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 januari 2020 § 1. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 december 2019. 

Markanvisningsavtal.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 2 Dnr 2019-000508  

 

Ställningstagande till investering, ombyggnad av bostadslägen-

heter i Våxtorp  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet återremitteras för förtydligande av kostnadskalkylen.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholmshem AB begär i skrivelse den 6 december 2019 kommun-

fullmäktiges ställningstagande till att bolaget investerar ca 29 mil-

joner kronor i ombyggandet av 20 bostadslägenheter på Slättvägen 

2-4 i Våxtorp. Syftet med insatsen är att ta ett helhetsgrepp och re-

novera och modernisera byggnaderna och lägenheterna för en 

kommande användning i ytterligare 25-30 år. 

 

I bolagsordningen för Laholmshem AB § 5 framgår att kommun-

fullmäktige i Laholms kommun ska beredas möjlighet att ta ställ-

ning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell bety-

delse eller annars av större vikt fattas. I gällande gemensamt ägardi-

rektiv för Laholms kommuns helägda bolag, punkt 5, Fullmäktiges 

ställningstagande, anges att sådana ställningstaganden kan röra sig 

om beslut som t ex större investeringar.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 januari 2020 § 2. 

Laholmshem AB:s skrivelse den 6 december 2019.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christer Sjöberg (M) med instämmande av Peter Berndtson (SD): 

Ärendet ska återemitteras för förtydligande av kostnadskalkylen.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 

och finner att kommunstyrelsen återremitterar ärendet. 

 

Jäv 

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

av ärendet. 

_____ 

 

 

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Ersättarnas mening 

Martin Lönnstam (MED): 29 miljoner är en på tok för hög, renove-

ringskostnad till så få lägenheter. Bättre hade varit att sälja fastig-

heterna i Våxtorp och bygga nytt. Då Laholmshem tidigare upp-

skattat kostnaden till runt 6,5 miljoner kr. Underlaget är så bristfäl-

ligt att man inte kan tas ett välgrundat beslut. 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 3 Dnr 2019-000525  

 

Ställningstagande till investering, nybyggnation av bostadslä-

genheter i Hishult 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner att Laholmshem AB investerar ca 

29 miljoner kronor för byggnation av 18 bostadslägenheter på före 

detta Granhemstomten i Hishult i enlighet med redovisat förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen instruerar stämmoombudet att rösta i enlighet 

med kommunfullmäktiges beslut i frågan vid kommande extra bo-

lagsstämma.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholmshem AB begär kommunfullmäktiges ställningstagande till 

en större investering om ca 29 miljoner kronor för byggnation av 18 

bostadslägenheter på före detta Granhemstomten, Hishult l:126 i 

Hishult. 

 

I bolagsordningen för Laholmshem AB § 5 framgår att kommun-

fullmäktige i Laholms kommun ska beredas möjlighet att ta ställ-

ning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell bety-

delse eller annars av större vikt fattas. I gällande gemensamt ägardi-

rektiv för Laholms kommuns helägda bolag, punkt 5, Fullmäktiges 

ställningstagande, anges att sådana ställningstaganden kan röra sig 

om beslut som t ex större investeringar.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 januari 2020 § 3. 

Laholmshem AB:s protokoll den 11 december 2019.  

 

Jäv 

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

av ärendet. 

_____ 

 

Ersättarnas mening 

Martin Lönnstam (MED): Jag är positiv till byggnation i Hishult. 

Dock ger 29 miljoner kr en byggkostnad 36 000/m2 som är orimligt 

hög. Jämför man med privata byggare i Laholm, som klarar av att 

bygga nya hyreslägenheter för mellan 26-30 000kr/m2.  Så inser 

man att underlaget är för undermåligt att ligga till grund för beslut.   
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 4 Dnr 2019-000526  

 

Godkännande av försäljning av Vallberga 2:133, Almas väg i 

Vallberga 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner att Laholmshem AB:s försäljning 

av fastigheten Vallberga 2:133 i Vallberga.  

 

Ärendebeskrivning 

Fastigheten Vallberga 2:133, Almas väg 2-4 i Vallberga består av 

3.905 m2 tomtarea med 5 lägenheter om 283,0 m2 boarea och en 

vakant lokal om 275,0 m2 lokalarea, tidigare använd som administ-

rationskontor för kommunens LSS-verksamhet. Fastigheten bygg-

des ursprungligen 1970-1971 då den bestod av 7 lägenheter och ett 

bankkontor. 

 

Laholmshems styrelse fattade på styrelsesammanträdet den 11 de-

cember 2019 beslut om att godkänna försäljning av fastigheten till 

Sileva i Laholm AB för en köpeskilling om 5 300 000 kronor med 

tillträde den 2 mars 2020.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 januari 2020 § 4. 

Laholmshem AB:s skrivelse den 19 december 2019.  

 

Jäv 

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

av ärendet. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 5 Dnr 2019-000148  

 

Utökat verksamhetsområde för dagvatten i Skummeslöv 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige utökar verksamhetsområdena för dagvatten att 

även omfatta fastigheten Skummeslöv 13:134 enligt bilaga 1.  

 

Ärendebeskrivning 

Nämnden för Laholmsbuktens VA beslutar att föreslå kommun-

fullmäktige utökar verksamhetsområdena för dagvatten att även 

omfatta fastigheten Skummeslöv 13:134 enligt bilaga 1. Fastighet-

en kommer att bebyggas inom kort och är idag utanför verksam-

hetsområdet för dagvatten.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 januari 2020 § 5. 

Nämnden för Laholmsbuktens VA:s protokoll den 18 februari 2019 

§ 24.  

_____ 
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§ 6 Dnr 2019-000450  

 

Avveckling av filialbibliotek i Veinge 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner att filialbiblioteket i Veinge av-

vecklas under 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden har den 28 oktober 2019 § 130 fö-

reslagit att kommunfullmäktige avvecklar filialbiblioteket i Veinge 

under 2020. Nämnden har för avsikt att ersätta filialbiblioteket med 

kommunens bokbuss. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden har genomfört en ekonomisk och 

verksamhetsmässig översyn av filialbiblioteken i Veinge, Våxtorp 

och Knäred.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 januari 2020 § 6. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 28 oktober 2019 § 

130.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C) med instämmande av Lars Gustafsson (KD) 

och Kjell Henriksson (S): Bifall till kultur- och utvecklings-

nämndens förslag. 

 

Bertil Johansson (LP): Filialbiblioteket i Veinge ska inte avvecklas. 

Kommunfullmäktige ska istället medge kultur- och 

utvecklingsnämnden ett tilläggsanslag för att filialbiblioteket i 

Veinge ska kunna drivas vidare. 

 

Roland Norrman (M): Ärendet ska åtremitteras i avvaktan på att 

kultur- och utvecklingsnämndens biblioteksplan ska färdigställas. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 

i enlighet med Roland Norrmans förslag och finner att kommunsty-

relsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

 

Ordföranden ställer därefter Bertil Johanssons förslag mot Erling 

Cronqvists förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlig-

het med Erling Cronqvists förslag. forts 
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forts 

 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande besluts-

gång: 

Ja-röst för bifall till Erling Cronqvists förslag. 

Nej-röst för bifall till Bertil Johanssons förslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med 8 ja-röster mot 1 nej-röst beslutar kommunstyrelsen i enlighet 

med Erling Cronqvists förslag. 

_____ 

 

Ersättarnas mening 

Martin Lönnstam (MED) instämmer i Roland norrmans förslag 

Eva M Larsson (MP) instämmer i Bertil Johanssons förslag. 

 

Ledamot/tjänstgörande 

ersättare Ja-röster Nej-röster Avstår 

Roland Norrman (M) 1   

Kjell Henriksson (S) 1   

Bo Brink (C) 1   

Christer Sjöberg (M) 1   

Lars Gustafsson (KD) 1   

Bertil Johansson (LP)  1  

Peter Berntson (SD) 1   

Ann-Helene Djivjak (SD) 1   

Erling Cronqvist (C) 1   
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§ 7 Dnr 2019-000481  

 

Revidering av samverkansöverenskommelse mellan Laholms 

kommun och Region Hallands lokala nämnd i Laholm 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner revidering av samverkansöverens-

kommelse mellan Laholms kommun och Region Hallands lokala 

nämnd i Laholm.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 26 juni 2018 § 68 godkänt samver-

kansöverenskommelse mellan Laholms kommun och Laholms-

nämnden, Region Halland. 

 

Region Hallands lokala nämnd i Laholm föreslår nu att överens-

kommelsen revideras. Överenskommelsen syftar till att skapa förut-

sättningar för ett långsiktigt och hållbart arbete med utgångspunkt i 

en gemensam målsättning. Samverkansöverenskommelsen ska bi-

dra till en samsyn om vad som behöver göras för att Laholm ska bli 

ett hållbart samhälle. 

 

Region Hallands lokal nämnd i Laholm stödjer utifrån sitt uppdrag 

Laholms kommuns visions- och målområdesarbete i form av kun-

skap, utveckling och samverkan genom att presidiet och nämnd-

tjänsteman deltar i samverkansberedningen och social hållbarhets-

strateg deltar i kommunens resursgrupper.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 januari 2020 § 7. 

Samverkansöverenskommelse mellan Laholms kommun och Reg-

ion Hallands lokala nämnd i Laholm.  

_____ 
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§ 8 Dnr 2019-000499  

 

Gestaltningsprogram för Mellbystrand centrum 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner gestaltningsprogrammet för 

Mellbystrands centrum.   

 

2. Kommunstyrelsen ger miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag 

att utforma detaljplanen för Mellbystrands centrum utifrån ge-

staltningsprogrammet. 

 

3. Kommunstyrelsen ger planeringsenheten i uppgift att utforma 

avtal med exploatörer i Mellbystrands centrum utifrån gestalt-

ningsprogrammet. 

 

4. Kommunstyrelsen ger miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag 

att använda gestaltningsprogrammet som stöd vid bygglovs-

prövning för bebyggelse i Mellbystrands centrum.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens beredningsutskott beslutade den 14 augusti 

2018, § 144, att godkänna planprogram för Mellbystrands centrum 

och ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en de-

taljplan för det aktuella området. I samband med beslutet angavs att 

gestaltningsfrågan ska ges stor vikt i samband med detaljplanearbe-

tet. Föreliggande gestaltningsprogram är en produkt av detta.   

 

Programområdet omfattar Mellbystrands centrum tillsammans med 

det nya hotellet och sträcker sig från Birger Pers väg i norr till 

grönområdet i anslutning till Snäckvägen i söder. Kustvägen utgör 

områdets östra gräns och Sibyllavägen i stort sett dess västra.  

 

Syftet med gestaltningsprogrammet är att visa kommunens intent-

ioner för Mellbystrand, samt slå fast grundläggande kriterier för ge-

staltning och utformning samt vissa tekniska utföranden. Program-

met ska fungera som ett stöd för kommunen och de privata exploa-

törer som vill utveckla området.   

 

Avsikten är att fastslå en kvalitetsnivå som kommunen och bygg-

exploatörerna gemensamt kan utgå från. Genom att klargöra explo-

atörernas och kommunens gemensamma ambitioner för utform-

ningen ökar möjligheten att säkerställa en hög kvalitet vid genom-

förandet.   forts 
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forts 

 

Programmet ska vara ett underlag vid utformning av planbestäm-

melser i detaljplan, framtida markanvisning, bygglovsprövning och 

projektering.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 januari 2020 § 8. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 18 december 2019 § 

180.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 9 Dnr 2016-000153  

 

Överenskommelse om fastighetsreglering mellan Altona 2:1 och 

Potatisen 1, Glänningesjö förskola 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner överenskommelsen om fastighetsre-

glering.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige antog den 24 september 2019, § 105, detalj-

plan för del av Altona 2:1 för att möjliggöra en utbyggnad av Glän-

ninge förskola på fastigheten Potatisen 1. Detaljplanen har vunnit 

laga kraft.  

 

För att detaljplanen ska kunna genomföras behöver en överens-

kommelse om fastighetsreglering upprättas mellan kommunen och 

Kommunfastigheter i Laholm AB som äger Potatisen 1. Plane-

ringsenheten har tagit fram ett förslag till överenskommelse som 

innebär att ett område om ca 2 670 m2 överförs från kommunens 

fastighet Altona 2:1 till Potatisen 1 i enlighet med beslutad detalj-

plan.  

 

Priset för den överförda marken uppgår till 400 kr per m2 vilket ba-

seras på en oberoende värdering av mark för förskoleändamål som 

kommunen gjorde i Skummeslövsstrand under 2018. Värderingen 

där angav ett värde på 500 kr per m2 men då det inte finns någon 

annan möjlig köpare än den som äger Potatisen 1 så har värdet ju-

sterats ned något. Total köpesumma för marken blir ca 1 068 000 kr 

där Kommunfastigheter i Laholm AB står för fastighetsbildnings-

kostnaden.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 januari 2020 § 9. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 december 2019. 

Överenskommelse om fastighetsreglering.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 10 Dnr 2018-000451  

 

Fastighetsreglering mellan Kungsladugården 1:9 och Ala 3:30 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner överenskommelsen om fastighetsre-

glering.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens ordförande beslutade den 19 oktober 2018 att 

godkänna en överenskommelse om fastighetsreglering mellan La-

holm Ala 3:30 och kommunens fastighet Laholm Kungsladugården 

1:9 för att kunna bygga om och bredda vägen till Ahla återvin-

ningscentral. Ansökan om fastighetsreglering gjordes till Lantmäte-

riet samma dag.  

 

När Lantmäteriet under hösten 2019 påbörjade handläggningen 

konstaterades att överenskommelsen behöver förnyas då parten som 

undertecknat överenskommelsen för fastigheten Ala 3:30:s räkning 

vid undertecknandet inte var juridisk ägare utan endast hade tecknat 

köpekontrakt för fastigheten. Med anledning av detta har en ny 

överenskommelse tagits fram, med samma villkor som den tidigare.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 januari 2020 § 10. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 december 2019. 

Överenskommelse om fastighetsreglering.  

_____ 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 

Kommunstyrelsen 2020-01-14  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 11 Dnr 2019-000497  

 

Kommunstyrelsens internbudget 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslag till internbudget för år 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret lägger fram förslag till internbudget för 

år 2020 för kommunstyrelsens verksamhet. 

 

Kommunfullmäktige binder anslagen i driftbudgeten på nämndnivå. 

Internbudgeten beskriver fördelningen av detta anslag på de olika 

verksamheterna inom styrelsen. 

 

Kommunstyrelsens interna organisation består av följande huvud-

enheter: 

− Kommunledningskontor 

− Servicekontor 

− Räddningstjänst 

 

Dispositionen av internbudgeten följer de tre organisatoriska huvu-

denheterna. Bruttoomslutningen på den skattefinansierade verk-

samheten ökar med 682 tkr på kostnads- och intäktssidan vilket hu-

vudsakligen beror på ökade kapitalkostnader och arrendeintäkter 

för markreserven.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 januari 2020 § 11. 

Kommunledningskontorets förslag till internbudget för kommun-

styrelsen 2020.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 12 Dnr 2019-000126  

 

Revidering av kommunstyrelsens nämndsplan 2020 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner reviderad nämndsplan för år 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 26 november 2019 § 143 fattat beslut 

om kommunplan med budget 2020 samt ekonomisk plan 2021–

2022. Med anledning av kommunfullmäktiges beslut behöver 

kommunstyrelsens nämndsplan för 2020 revideras.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 december 2019. 

Reviderad nämndsplan för kommunstyrelsen.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 13 Dnr 2019-000498  

 

Ansökan om bidrag ur Lundgrenska donationsfonden för om-

byggnation av fontänerna Staffan Stalledräng och Årstiderna i 

Laholm 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beviljar kultur- och utvecklingsnämnden bidrag 

med 220 tkr ur Lundgrenska donationsfonden för ombyggnation av 

de två genomloppsfontänerna Staffan Stalledräng och Årstiderna 

till slutna system.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden ansöker om 220 tkr ur Stiftelsen 

Lundgrenska donationsfonden för att bygga om de två genomlopps-

fontänerna Staffan Stalledräng och Årstiderna till slutna system. 

 

Staffan Stalledräng är uppförd 1947 och placerad i Gamleby i kors-

ningen mellan Gamlebygatan och Kyrkogränd. Årstiderna är upp-

förd 1945 och placerad i Rådhusets trädgård. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden har tagit in prisuppgifter för om-

byggnation av de två fontänerna från en leverantör som tidigare ar-

betat med liknande projekt i Halland. 

 

Kommunledningskontoret konstaterar att det finns möjlighet att be-

vilja ansökan då åtgärderna ryms inom donationsfondens geogra-

fiska och ändamålsenliga gränser.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 januari 2020 § 13. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2019. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 27 november 2019 

§ 155.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och utvecklingsnämnden 
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§ 14 Dnr 2019-000222  

 

Personuppgiftssamordnare för kommunstyrelsens verksamhet 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser följande personer till personuppgiftssam-

ordnare: 

Johanna Andersson, servicekontoret 

Johanna Sundberg, kommunledningskontoret 

Emanuel Sahlström, kommunledningskontoret 

Jörgen Nilsson, räddningstjänsten 

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med kommunstyrelsens riktlinjer för behandling av per-

sonuppgifter ska kommunstyrelsen utse personuppgiftssamordnare 

till sin verksamhet. Samordnarna ska:  

 

”ansvara för och samordna personuppgiftsbehandlingen i det opera-

tiva arbetet. De som utses som personuppgiftssamordnare ska vara 

en kontaktperson till dataskyddsombudet. Personerna ska inneha 

sakkunskap om gällande regler och vara ett stöd till verksamheten i 

frågorna. De ska se till att kompetensutveckling garanteras i den 

egna verksamheten. Som personuppgiftssamordnare ska man sär-

skilt jobba för att verksamheten fångar upp och registrerar nya be-

handlingar av personuppgifter.” 

 

Kommunstyrelsen utsåg den 11 september 2018 § 177 verksam-

hetsutvecklare på IT-enheten, utredare på planeringskontoret, ju-

rist/utredare på kanslienheten, säkerhetssamordnaren och förhand-

lingsstrategen till personuppgiftssamordnare för kommunstyrelsen. 

Flera av dessa roller finns inte längre kvar och kommunlednings-

kontoret föreslår därför att nya personer utses till personuppgifts-

samordnare.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 januari 2020 § 14.  

_____ 
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§ 15 Dnr 2019-000383  

 

Återredovisning av uppdrag om hantering av avfall från pri-

vatpersoner som lämnas av företag 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade i samband med behandlingen av av-

fallstaxa för 2020 den 12 november 2019 § 240, att ge servicekon-

toret i uppdrag att utreda hur företag som lämnar avfall på uppdrag 

av privatpersoner ska hanteras. 

 

Servicekontoret konstaterar att införandet av bomsystem på Ahla 

återvinningscentral inte påverkar hanteringen av avfall i det aktu-

ella fallet. Även före bomsystemets införande gäller att allt avfall 

som kommer från boendemiljö är inte hushållsavfall. Till exempel 

utgör avfall från renoveringar annat avfall än hushållsavfall. 

 

Vidare framhåller servicekontoret att allt avfall som lämnas av före-

tag är verksamhetsavfall. Om ett företag anlitas för att lämna pri-

vatpersoners avfall vid återvinningscentralen så blir det per definit-

ion verksamhetsavfall.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 januari 2020 § 15. 

Servicekontorets tjänsteskrivelse den 22 oktober 2019.  

_____ 
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§ 16 Dnr 2019-000479  

 

Nominering av ledamot till Avfall Sveriges styrelse och revision 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Laholms kommun nominerar Roland Norrman (M) till Avfall Sve-

riges styrelse.  

 

Ärendebeskrivning 

Avfall Sveriges valberedningen efterfrågar förslag till personer till 

Avfall Sveriges styrelse och revision. 

 

Styrelsens består av 18 ledamöter, varav tio förtroendevalda och 

åtta tjänstemän. Mandattiden för styrelseledamöter är två år och för 

revisorer och deras ersättare är mandattiden ett år. 

 

Av nomineringen ska framgå om den nominerade föreslås ingå i 

styrelsens eller i revisionen. Vidare ska det framgå vilken befatt-

ning eller förtroendeuppdrag som den nominerade har.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 januari 2020 § 16. 

Skrivelse från Avfall Sveriges valberedningen den 15 november 

2019.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Avfall Sverige 
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§ 17 Dnr 2020-000001  

 

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 8 januari 2020. 

Förteckning över synpunkter och förslag den 8 januari 2020.  

_____ 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 22 

Kommunstyrelsen 2020-01-14  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 18 Dnr 2020-000002  

 

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 7 januari 2020. 

Förteckning över delegationsbeslut den 8 januari 2020. 

Förteckning över räddningstjänstens delegationsbeslut, november 

och december 2019.  

_____ 
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§ 19 Dnr 2020-000003  

 

Informationsärenden 

 

Samarbete med Region Halland för att motverka barnfetma  

Christel Sundberg 

 

Risk- och väsentlighetsanalys 

Kristina Rosendahl 

 

Information om Region Hallands lokala nämnd i Laholm 

Jonas Hellsten och Alma Vodenicarevic 

_____ 

 

 

 


