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Laholms kommun 
 
Kommunstyrelsen har haft sammanträde den 31 mars 2020 

 
Protokollet som justerats den 1 april 2020, 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 

2 april 2020 till och med den 23 april 2020 intygas. 

 

……………………………………………… 

Jonas Påhlsson 

Kommunledningskontoret 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (5) 

Kommunstyrelsen 2020-03-31  
 

Plats och tid Svanen, klockan 18:00 – 18:10 

 

 

 

Beslutande Erling Cronqvist (C), ordförande 

 Roland Norrman (M) 

 Eva M Larsson (MP) 

 Angeline Eriksson (C) 

 Eric Semb (M) 

 Lars Gustafsson (KD) 

 Bertil Johansson (LP) 

 Peter Berndtson (SD) 

 Ann-Helene Djivjak (SD) 

 

Övriga deltagande  Åke Hantoft (C), ersättare 

 Karl-Fredrik Klinker (MED), ersättare 

  

 Anders Einarsson, kommunchef 

 Jonas Påhlsson, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Roland Norrman (M) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 1 april 2020 klockan 13:00 

 

Paragrafer  §§ 60-62 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Jonas Påhlsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Erling Cronqvist (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Roland Norrman (M) 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 60 Dnr 2020-000157  

 

Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen, 

lag om tobak och liknande produkter samt lagen om handel 

med vissa receptfria läkemedel 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar föreslagen komplettering av nuvarande 

avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag 

om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa 

receptfria läkemedel, Laholms kommuns författningssamling 2.3, 

att gälla från och med den 1 april 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Situationen för det lokala näringslivet och företagen, påverkas på 

olika sätt av den uppkomna situationen med Coronaviruset. Ett sätt 

att underlätta för näringslivet och företagen, är att på olika sätt 

minska deras utgifter. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden kan enligt andra taxor inom nämn-

dens verksamhetsområden, besluta om att sätta ned eller efter-

skänka en avgift. Denna möjlighet saknas i avgifter för tillstånds-

prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande 

produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 

(LFS 2.3). 

 

Ett nytt förslag har tagits fram av miljökontoret, innebärande att 

avgiften kompletterats med en paragraf som medger möjligheten att 

besluta om nedsättning av avgift.  

 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 20 mars 2020 § 52.  

_____ 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Kommunstyrelsen 2020-03-31  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 61 Dnr 2020-000170  

 

Kommunal borgen till bygdegårdsföreningar 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner tillfällig amorteringsfrihet om 

maximalt sex månader för de lån Knäreds bygdegårdsförening, 

Föreningen Ysby bygdegård, Hasslövs bygdegårdsförening, Före-

ningen Lagagården, Bygdegårdsföreningen Skoskumsgården, 

Våxtorps bygdegårdsförening, Mellbystrandsföreningen samt Sol-

backens bygdegårdsförening har hos kreditgivaren Laholms Spar-

bank, där Laholms kommun medgivit kommunal borgen i enlighet 

med kommunledningskontorets tjänsteskrivelse.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har beviljat kommunal borgen till ett antal 

bygdegårdsföreningar i kommunen. Borgen har tecknats för lån i 

intervall mellan 2 800 000 kronor och 200 000 kronor.  

 

Samtliga bygdegårdar har sina lån hos kreditgivaren Laholms Spar-

bank. Bygdegårdarna amorterar månads- eller kvartalsvis till kre-

ditgivaren. Samtliga bygdegårdsföreningarna har erhållit kommunal 

borgen för lånen. 

 

Bygdegårdarna har med tanke på senaste händelseutvecklingen av 

virussmittan, Coronaviruset, COVID-19, svårt att få samlingsloka-

lerna uthyrda i samma omfattning som tidigare. Då hyresintäkterna 

för uthyrningen är respektive förenings största inkomstkälla kan det 

uppstå likviditetsproblem och därmed svårigheter att erlägga amor-

tering enligt avtal. 

 

Kommunledningskontoret föreslår nu att Laholms kommun som 

borgensman beviljar samtliga lokalägande föreningar, bygdegår-

darna, amorteringsfritt, om borgenären beviljar föreningarna detta. 

Amorteringsfriheten ska gälla under maximalt sex månader.  

 

Om rådande situation kvarstår får ny dialog föras mellan borgens-

man och borgenären gällande respektive förenings finansiella möj-

ligheter.  

 

 

 

 

  forts 
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forts 

 

Följande föreningar har kommunen tecknat kommunal borgen för: 

 

Knäreds bygdegårdsförening 

Föreningen Ysby bygdegård 

Hasslövs bygdegårdsförening 

Föreningen Lagagården 

Bygdegårdsföreningen, Skoskumsgården 

Våxtorps bygdegårdsförening 

Mellbystrandsföreningen 

Solbackens bygdegårdsförening 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse den 24 mars 2020.  

_____ 
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§ 62 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 

Delegationsbeslut, kommunstyrelsen ordförande, beslut i sådana 

ärenden som är så brådskande att kommunstyrelsens beslut inte kan 

avvaktas, presentkort till anställd. 

 

Delegationsbeslut, kommunstyrelsen ordförande, beslut i sådana 

ärenden som är så brådskande att kommunstyrelsens beslut inte kan 

avvaktas, revidering av riktlinjer för distansarbete.  

_____ 

 

 

 


