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Laholms kommun 
 
Kommunstyrelsen har haft sammanträde den 12 maj 2020 

 
Protokollet som justerats den 13 maj 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 

14 maj 2020 till och med den 4 juni 2020 intygas. 

 

……………………………………………… 

Jonas Påhlsson 

Kommunledningskontoret 
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Beslutande Erling Cronqvist (C), ordförande 

 Roland Norrman (M) 

 Kjell Henriksson (S), §§ 95-104, 107-109, 111-115 (deltagande på distans) 

 Annita Asplid (S), §§ 105, 110 (deltagande på distans) 

 Angeline Eriksson (C) 

 Christer Sjöberg (M) 

 Lars Gustafsson (KD) 

 Bertil Johansson (LP) 

 Peter Berndtson (SD) 

 Ann-Helene Djivjak (SD) 

 Bo Brink (C), § 112 (deltagande på distans) 

 Åke Hantoft (C), § 106  

  

Övriga deltagande  Bo Brink (C), ersättare, §§ 95-111, 113-115 (deltagande på distans) 

 Åke Hantoft (C), ersättare, §§ 95-105, 107-115 

 Eva M Larsson (MP), ersättare 

Annita Asplid (S), ersättare, §§ 95-104, 107-109, 111-115  

(deltagande på distans) 

 Karl-Fredrik Klinker (MED), ersättare 

  

 Fredrik Nilsson, enhetschef, §§ 103-104 

 Kristoffer Dehlin, ekonomichef, § 105 

 Malin Bogren, trafikplanerare, § 110 

 Anders Einarsson, kommunchef 

 Jonas Påhlsson, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Ann-Helene Djivjak (SD) 

  

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

 

Paragrafer  §§ 95-115 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Jonas Påhlsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Erling Cronqvist (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Ann-Helene Djivjak (SD)
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 95 Dnr 2018-000533  

 

Antagande av detaljplan för del av Åmot 1:97 m fl., Hotell i 

Mellbystrand 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för del av Åmot 

1:97, enligt 5 kapitlet 27 § plan- och bygglagen (2010:900). 

 

Planförslaget medför inte någon betydande miljöpåverkan och en 

miljökonsekvensbeskrivning har därmed inte upprättats.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen uppdrog den 5 december 2017 § 228 till miljö- 

och byggnadsnämnden att upprätta förslag till detaljplan för del av 

Åmot 1:97 med flera för att möjliggöra för en hotelletablering. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden har nu upprättat förslag till detalj-

plan. Syftet med planen är att möjliggöra för ett hotell i Mellbyst-

rand samt möjliggöra för rekreation skapa ytor för hantering av 

skyfall. 

 

Planområdet är beläget i den nordvästra utkanten av Mellbystrands 

tätort och avgränsas i öster av Birgittavägen, i söder av Birger Pers 

väg och i väster av havet. Norr om planområdet ligger befintliga 

fritidshus och bostäder. Området omfattar cirka 2,8 hektar mark. 

 

Planförslaget har varit ute på samråd mellan den 13 december 2018 

och den 14 februari 2019. Granskningstiden pågick mellan den 23 

december 2019 till och med 7 februari 2020. Synpunkterna efter 

samrådet redovisas i en samrådsredogörelse och efter granskningen 

i ett granskningsutlåtande. 

 

Planen hanteras med standardförfarande enligt 5 kapitlet §§ 18-25 

plan- och bygglagen (2010:900/ 2014:900) och bedöms vara klar 

för antagande. Planförslaget medför ingen betydande miljöpåver-

kan. En miljökonsekvensbeskrivning har därmed inte upprättats.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 5 maj 2020 § 86. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 22 april 2020 § 58. 

Förslag till detaljplan för Åmot 1:97 m fl., Hotell i Mellbystrand.  

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Roland Norrman (M) med instämmande av Bertil Johansson (LP), 

Christer Sjöberg (M), Kjell Henriksson (S), Lars Gustafsson (KD) 

och Ann-Helene Djivjak (SD): Bifall till ledningsutskottets förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

_____ 

 

Ersättarnas mening 

Karl-Fredrik Klinker (MED): Varför ska det inte göras en miljö-

konsekvensbeskrivning? (Vilket anges i texten) Frågan bör lyftas så 

att vi inte gör liknande misstag som vid detaljplanen för området 

söder om reningsverket. Planen kasserades på grund av mycket 

”dålig” miljökonsekvensbeskrivning. 

 

Eva M Larsson (MP): Vi i MP Laholm är inte emot hotellet i sig 

utan anser att placeringen inte är den bästa pga osäkerhet kring 

framtida klimatförändringar, erosion, havsnivåhöjning och vilka 

kostnader som kan belasta kommunen i framtiden. 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 96 Dnr 2019-000064  

 

Förvärv av del av Mellby 5:44 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet. 

 

2. Kommunfullmäktige medger kommunstyrelsen tilläggsanslag 

om 5 680 000 kronor. Anslaget finansieras genom motsvarande 

minskning av kommunens rörelsekapital.  

 

Ärendebeskrivning 

Intresset för verksamhetsmark vid väg E6 är stort varför kommunen 

planerar en utvidgning av Mellby företagspark. Fastigheten Mellby 

5:44 är belägen i gräns söder om kommunens fastighet Laholm 

Mellby 23:4 där detaljplanering för ny verksamhetsmark vid väg E6 

pågår. Fastigheten är utpekad i kommunens översiktsplan, Fram-

tidsplan 2030, som intressant för bebyggelse före 2030.  

 

Planeringsenheten har efter förhandling upprättat ett köpekontrakt 

för del av Mellby 5:44. Köpekontrakt anger att kommunen förvär-

var ca 11,36 hektar av fastigheten 5 680 000 kronor vilket ger ett 

pris på 50 kr per kvadratmeter. Köpeskillingen stödjer sig på obero-

ende expertvärdering. Kommunen bekostar nödvändig fastighetsre-

glering för att föra över marken till kommunens fastighet Mellby 

23:4.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 5 maj 2020 § 87. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 april 2020. 

Köpekontrakt.  

_____ 
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§ 97 Dnr 2019-000065  

 

Förvärv av del av Mellby 14:1 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet. 

 

2. Kommunfullmäktige medger kommunstyrelsen tilläggsanslag 

om 7 000 000 kronor. Anslaget finansieras genom motsvarande 

minskning av kommunens rörelsekapital.  

 

Ärendebeskrivning 

Intresset för verksamhetsmark vid väg E6 är stort varför kommunen 

planerar en utvidgning av Mellby företagspark. Fastigheten Mellby 

14:1 är belägen söder om kommunens fastighet Laholm Mellby 

23:4 där detaljplanering för ny verksamhetsmark vid väg E6 pågår. 

Fastigheten är utpekad i kommunens översiktsplan, Framtidsplan 

2030, som intressant för bebyggelse före 2030.  

 

Planeringsenheten har efter förhandling upprättat ett köpekontrakt 

för del av Mellby 14:1. Enligt köpekontrakt förvärvar kommunen 

ca 14 hektar av fastigheten för 7 000 000 kronor vilket ger ett pris 

på 50 kr per kvadratmeter. Köpeskillingen stödjer sig på oberoende 

expertvärdering. Kommunen bekostar nödvändig fastighetsregle-

ring för att föra över marken till kommunens fastighet Mellby 23:4.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 5 maj 2020 § 88. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 april 2020. 

Köpekontrakt.  

_____ 
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§ 98 Dnr 2020-000139  

 

Avsiktsförklaring avseende kustnära vandringsled genom Hall-

and 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till avsiktsförklaring 

avseende kustnära vandringsled genom Halland. 

 

2. Kommunfullmäktige ålägger kultur- och utvecklingsnämnden 

att beakta kostnaderna för kustnära vandringsled genom Hall-

and i kommande budgetprocesser.  

 

Ärendebeskrivning 

Region Halland har tagit fram en avsiktsförklaring för kustnära 

vandringsled genom Halland. Syftet med avsiktsförklaring är att ge 

Region Halland, Länsstyrelsen i Hallands län och Hallands fem 

kustnära kommuner möjlighet att gemensamt uttala sitt stöd för en 

sammanhängande kustnära vandringsled genom Halland. 

 

Enligt projektets preliminära tidsplan ska hela leden kunna stå klar 

2024. Vandringsleden kräver en hållbar organisation och samver-

kansmodell. I en tänkt framtida ledorganisation ansvarar Region 

Halland, som huvudman, övergripande för ledutveckling, kommu-

nikation och marknadsföring. Varje kommun ansvarar för drift och 

skötsel av respektive ledavsnitt. Finansieringen av huvudmannens 

arbetsuppgifter delas mellan kommuner och Region Halland till en 

årlig kostnad om som mest 500 000 kr. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden har den 23 april 2020 § 59 före-

slagit att kommunfullmäktige ska godkänna förslag till avsiktsför-

klaring. Vidare föreslår nämnden att kommunfullmäktige ska 

ålägga kultur- och utvecklingsnämnden att beakta kostnaderna för 

kustnära vandringsled genom Halland i kommande budgetproces-

ser.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 5 maj 2020 § 89. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 23 april 2020 § 59. 

Förslag på avsiktsförklaring avseende kustnära vandringsled genom 

Halland.  

_____ 
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§ 99 Dnr 2019-000070  

 

Reservationsavtal för del av fastigheten Mellby 23:79 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner reservationsavtalet.  

 

Ärendebeskrivning 

Huscentrum Bostäder AB önskar reservera cirka 24 000 kvadratme-

ter av fastigheten Mellby 23:79 på Mellby verksamhetsområde 

etapp 1. Bolaget har för avsikt att bygga ett företagshotell innehål-

landes bland annat kontor, förråd samt andra utvecklingsbara loka-

ler.  

 

Ett reservationsavtal för ändamålet har upprättats. Bolaget ska sen-

ast inom sex månader från dagen för kommunens godkännande av 

avtalet ansöka om bygglov. Bolaget har sedan tolv månader på sig 

från det att bygglov lämnats att påbörja grundläggningsarbetet. Un-

der reservationstiden får bolaget förvärva fastigheten för en köpe-

skilling om 2 424 400 kronor. Bolaget bekostar anslutningsavgifter 

och andra avgifter och tillstånd enligt fastställda taxor.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 5 maj 2020 § 90. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 april 2020. 

Reservationsavtal.  

_____ 
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§ 100 Dnr 2019-000215  

 

Kostnadsbild och förutsättningar kring miljöprofilering av ex-

ploateringsprojektet Haga i Skottorp   

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen ger Laholmsbuktens VA AB i uppdrag att 

senast till den 1 oktober 2020 ta fram en bedömning av kost-

nadsbild, förutsättningar och konsekvenser för att utbyggnaden 

av bostadsområdet Haga, Skottorp ska kunna profileras som 

miljöanpassat byggande med en infrastruktur av hög innovat-

ionsgrad. 

 

2. Kommunstyrelsen ger Kommunfastigheter i Laholm AB i upp-

drag att senast till den 1 oktober 2020 ta fram bedömning kring 

kostnadsbild, förutsättningar och konsekvenser för en förskola 

med sex avdelningar som passivhus för att utbyggnaden av bo-

stadsområdet Haga, Skottorp ska kunna profileras som miljö-

anpassat byggande med en infrastruktur av hög innovations-

grad. 

 

3. Kommunstyrelsen ger servicekontoret i uppdrag att senast till 

den 1 oktober 2020 ta fram bedömning kring kostnadsbild, för-

utsättningar och konsekvenser för att utbyggnaden av bostads-

området Haga, Skottorp ska kunna profileras som miljöanpassat 

byggande med en infrastruktur av hög innovationsgrad. 

 

4. Kommunstyrelsen beslutar att ge planeringsenheten i uppdrag 

att senast till den 1 oktober 2020 från Hallandstrafiken samt 

Södra Hallands Kraft inhämta bedömning kring kostnadsbild, 

förutsättningar och konsekvenser för att utbyggnaden av bo-

stadsområdet Haga, Skottorp ska kunna profileras som miljö-

anpassat byggande med en infrastruktur av hög innovations-

grad.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommun köpte i mars 2015 in gården Haga i Skottorp dels 

för att skydda vattentäkten i Skottorp, dels för att kunna tillskapa 

nya bostäder i Skottorp. Ett planprogram finns framtaget för områ-

det. 

 

Kommunfullmäktige har den 15 december 2015 § 158 bifallit mot-

ion om planering för miljöanpassat byggande i Skottorp. 

  forts 
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forts 

 

Fullmäktiges ambitioner har föranlett en diskussion om långtgående 

tekniska krav på bostadsbebyggelsen och områdets infrastruktur.  

För att kunna redovisa förutsättningarna samt konsekvenserna av 

ett sådant kravställande samt hur detta påverkar exploateringskalky-

len behövs information från flera samverkansaktörer.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 5 maj 2020 § 91. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 april 2020.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C): Bifall till ledningsutskottets förslag med 

tillägg att yttranden ska lämnas senast den 1 oktober. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram Erling Cronqvists förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Laholmsbuktens VA AB 

Kommunfastigheter i Laholm AB 
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§ 101 Dnr 2019-000373  

 

Beställning av anpassning av Fridhemshus till LSS-

verksamhetens äldre och unga vuxna 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beställer en ombyggnad av Fridhemshus i enlig-

het med Laholmshem AB:s skrivelse den 10 mars 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Den 8 oktober 2019 beställde ledningsutskott en förstudie för an-

passning av Fridhemshus i Lilla Tjärby till boenden för äldre per-

soner med beslut enligt LSS samt serviceboende för unga vuxna en-

ligt LSS. 

 

Kostnaden för anpassningen beräknas till totalt 3 600 tkr varav 

2 770 tkr belastar hyreskostnaden. Socialnämnden den 21 april § 34 

uppgett att ombyggnaden av Fridhemshus skulle innebära en kost-

nadsbesparing på 538 939 kr per år för nämnden. 

 

Om kommunstyrelsen godkänner investeringen i april kan åtgärds-

planering påbörjas i juni 2020 med byggstart i september 2020. In-

flyttning kan då ske i januari 2021.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 5 maj 2020 § 92. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 april 2020. 

Socialnämndens protokoll den 21 april 2020 § 34. 

Laholmshem AB:s skrivelse den 10 mars 2020.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Laholmshem AB 

Socialnämnden 
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§ 102 Dnr 2019-000452  

 

Beställning av säkerhetsuppdatering av Teckningsmuseet 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beställer en säkerhetsuppdatering av Teck-

ningsmuseet i enlighet med Kommunfastigheter i Laholm AB:s 

skrivelse den 10 mars 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens ledningsutskott beställde den 7 januari 2020 av 

Kommunfastigheter i Laholm AB en förstudie avseende en säker-

hetsuppdatering av Teckningsmuseet som motsvara kraven för en 

begränsad statlig garanti som täcker inlån till ett värde av 50 miljo-

ner kronor. 

 

Kommunfastigheter i Laholm AB redovisar den 10 mars 2020 för-

studie enligt uppdraget. Bolaget bedömer ombyggnadskostnad till 

ca 800 000 kr vilket ger en tillkommande hyresökning på 40 400 kr 

per år. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden anger den 23 april § 60 att den ut-

ökade hyreskostnaden finansieras genom lägre försäkringskostna-

der för tillfälliga utställningar. Sammantaget föreslår nämnden att 

kommunstyrelsen ska beställa säkerhetsuppdatering av Tecknings-

museet i enlighet med Kommunfastigheter i Laholm AB:s skrivelse 

den 10 mars 2020.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 5 maj 2020 § 93. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 april 2020. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 23 april 2020 § 60. 

Laholmshem AB:s skrivelse den 10 mars 2020.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP) med instämmande av Roland Norrman (M): 

Bifall till ledningsutskottets förslag. 

Peter Berndtson (SD): Avslag till ledningsutskottets förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 

kommunstyrelsen beslutar i enliget med ledningsutskottets förslag. 

 

  forts 
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Reservationer 

Peter Berndtson (SD) och Ann-Helen Djivjak (SD) reserverar sig 

mot beslutet. 

_____ 

 

Ersättarnas mening 

Karl-Fredrik Klinker (MED): Avslag: Först 600’ Nu 800’! Detta 

tillhör inte kärnverksamheterna. I detta turbulenta ekonomiska läge 

yrkas på avslag. 

 

Beslutet skickas till: 

Laholmshem AB 

Kultur- och utvecklingsnämnden 
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§ 103 Dnr 2017-000360  

 

Medel för fördjupad inventering av Knäreds och Brodals ned-

lagda deponier 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner att 500 000 kr används till fördjupad 

inventering av Knäreds respektive Brodals nedlagda deponier.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunen har ett ansvar för inventering och riskklassificering av 

nedlagda deponier i kommunen.  

 

Deponier som tillhör hög riskklass kräver ytterligare utredning 

bland annat för att beskriva områdets geologiska och hydrologiska 

huvuddrag, avgränsa deponiernas utbredning och öka kunskapen 

om deponiernas och lakvattnets innehåll och spridning. 

 

I november 2017 beslutade Kommunstyrelsen om en plan för för-

djupad inventering och riskklassificering av nedlagda deponier. 

Förslaget bygger på den översiktliga inventeringen som genomför-

des 2014–2015 samt fältbesök 2016. Enligt planen skulle den för-

djupade inventeringen genomföras fortlöpande från 2018 och vara 

klar 2024.  

 

2019 upphandlades konsulttjänster för inventering av ovanstående 

tre deponier. Anbudet i fråga har uppdaterats med hänsyn till för-

dröjningen och det faktum att samordningsvinsten med att göra tre 

deponier uteblivit.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 5 maj 2020 § 94. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 april 2020.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Roland Norrman (M) med instämmande av Bertil Johansson (LP): 

Bifall till ledningsutskottets förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

_____ 
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§ 104 Dnr 2014-000352  

 

Kommunal vatten- och avloppsplanering för Laholms kommun 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner inriktning för kommunernas VA-

policy och VA-planering i enlighet med kommunledningskontorets 

tjänsteskrivelse och utkast till VA-policy.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret presenterar utkast till Vatten- och av-

loppspolicy för Laholms kommun. Kommunledningskontoret före-

slår att då Laholms och Halmstads kommuner har ett gemensamt 

driftbolag för va-verksamhet, bör ambitionen vara att de båda 

kommunernas VA-policy och VA-planering samordnas så långt 

som möjligt. Samordningen bör ledas av Laholmsbuktens VA AB.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 5 maj 2020 § 95. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 april 2020. 

Utkast till VA-policy.  

_____ 
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§ 105 Dnr 2020-000201  

 

Riktlinjer och direktiv för nämndernas arbete med budget, 

kommunplan och nämndsplaner för år 2021 samt ekonomisk 

plan år 2022-2023 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner riktlinjer och direktiv för arbetet med 

budget, kommunplan och nämndsplaner för år 2021 samt ekono-

misk plan år 2022-2023 med tillägg att nämnderna ges i uppdrag att 

ta fram handlingsplaner för hur måluppfyllesen ska uppnås samt 

skapa fler arenor för samverkan med medborgare för att öka 

delaktigheten.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt antagna principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska 

kommunstyrelsen besluta om riktlinjer och direktiv för nämndernas 

arbete med kommunplan och budget samt nämndsplaner. Riktlin-

jerna kompletteras med grundläggande ekonomiska förutsättningar 

för respektive nämnd. 

 

Utöver direktiv och uppdrag till nämnderna kan också kommunsty-

relsen ge sådana till de kommunala bolagen.  

 

Utifrån riktlinjerna och direktiven ska nämnderna arbeta fram och 

besluta om en nämndsplan. Nämndsplanen ska innehålla en behov-

sanalys och investeringsplan. Dessa förslag bildar underlag för 

kommunstyrelsens beredning och förslag till kommunfullmäktige.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 5 maj 2020 § 96. 

Förslag till riktlinjer och direktiv för arbetet med budget, kommun-

plan och nämndsplaner för år 2021 samt ekonomisk plan år 2022-

2023.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Annita Asplid (S): Riktlinjerna ska kompletteras med direktiv till 

nämnderna om att ta fram handlingsplaner för arbetet med 

måluppfyllelse samt skapa fler arenor för samverkan med 

medborgare för att öka delaktigheten. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. forts 
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forts 

 

Ordföranden lägger därefter fram Annita Asplid (S) tilläggsförslag 

och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

_____ 

 

Ersättarnas mening 

Karl-Fredrik Klinker (MED) instämmer i Annita Asplids förslag till 

beslut. 

 

Beslutet skickas till: 

Barn- och ungdomsnämnden 

Kultur- och utvecklingsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Socialnämnden 

Laholmshem AB 

Laholmsbuktens VA AB 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 17 

Kommunstyrelsen 2020-05-12  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 106 Dnr 2020-000205  

 

Årsredovisningar 2019 för stiftelser förvaltade av kommunen 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningarna och överlämnar 

dessa till stiftelsernas revisorer.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommun förvaltar 10 donationsstiftelser genom anknuten 

förvaltning. Kommunledningskontoret har upprättat årsredovis-

ningar för dessa stiftelser. 

 

Enligt stiftelselagen är stiftelser där marknadsvärdet av stiftelsens 

tillgångar överstigit 1,5 miljoner kr under de senaste 3 åren bokfö-

ringsskyldiga. I dessa fall ska årsredovisningshandlingarna och re-

visionsberättelsen insändas till tillsynsmyndigheten inom sex må-

nader efter räkenskapsårets utgång. För övriga stiftelser behöver 

stiftelsens räkenskaper endast efter begäran inges till tillsynsmyn-

digheten. 

 

Det bokförda värdet av de förvaltade stiftelsernas totala tillgångar 

uppgick den 31 december 2019 till 22,0 miljoner kr. Av detta be-

lopp avser 15,7 miljoner kr Stiftelsen Lundgrenska donationsfon-

den.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 5 maj 2020 § 97. 

Årsredovisningar 2019 för stiftelser förvaltade av kommunen.  

_____ 
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§ 107 Dnr 2020-000174  

 

Demokratiprocess för unga 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 200 000 kr till 200 000 kro-

norsprocessen för pilotprojekt under 2021. Därefter ska processen 

utvärderas för nytt beslut inför 2022.  

 

Ärendebeskrivning 

I syfte att ytterligare stärka ungas delaktighet föreslår kommunled-

ningskontoret att 200 000 kr avsätts för att genomföra ett pilotpro-

jekt under 2021 för 200 000 kronorsprocessen.  

 

I pilotprojekt ska unga från elevråden, kommunens fritidsgårdar 

och aktivitetshus kunna söka pengar för att genomföra aktiviteter 

för unga. Medlem fördelas av Ungdomsforum. Samtliga skolor ska 

erbjudas möjlighet att söka, från F-9 samt Osbecksgymnasiet.  

 

Genom processen ska ge unga ges chansen att lära sig mer om vad 

demokrati är och hur det fungerar. Det är också meningen att barn 

och ungdomar ska tycka att det finns roliga saker att göra under sin 

skoltid och fritid.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 5 maj 2020 § 98. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 april 2020.  

_____ 
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§ 108 Dnr 2019-000303  

 

Intern hantering av ersättning till följd av överenskommelse 

mellan Laholms kommun och AJ Produkter AB 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunens kostnad för ersättning ska belasta barn- och ungdoms-

nämnden.  

 

Ärendebeskrivning 

AJ Produkter har väckt talan mot kommunen vid Halmstad tingsrätt 

med ett skadeståndskrav om 358 086 kronor jämte ränta. Kommu-

nen och AJ Produkter har den 4 maj 2020 kommit överens om att 

kommunen ska till AJ Produkter utge ett skadestånd om 300 000 

kronor. 

 

Kommunen har den 8 maj 2020 erlagt AJ Produkter denna ersätt-

ning mot centralt avräkningskonto. I samband med denna betalning 

är båda parter överens om att samtliga mellanhavande är reglerade.  

 

Kommunens interna hantering av denna ersättning ska barn- och 

ungdomsnämnden reglera mot det centrala konto som ersättningen 

utgått från.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Barn- och ungdomsnämnden 
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§ 109 Dnr 2020-000198  

 

Samverkansavtal om första hjälpen i väntan på ambulans, IV-

PA 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtal om första hjälpen i 

väntan på ambulans, IVPA.  

 

Ärendebeskrivning 

Avtalen omfattar insatser vid behov av första hjälpen i väntan på 

ambulans (IVPA). SOS Alarm ska larma ut räddningstjänsten i be-

rörd kommun. Räddningstjänsten genomför uppdraget förutsatt att 

beredskapsläget så medger. Första hjälpen IVPA utförs av rädd-

ningstjänsten inom deras ordinarie upptagningsområde. 

 

Region Halland ska ersätta räddningstjänsterna för uppkomna 

självkostnader. Övriga kostnader för räddningstjänstberedskap eller 

administration i samband med avtalet debiteras inte.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 5 maj 2020 § 99. 

Samverkansavtal om första hjälpen i väntan på ambulans, IVPA.  

_____ 
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§ 110 Dnr 2020-000185  

 

Svar på remiss av kollektivtrafikplan 2021 med utblick 2022-

2023 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen översänder planeringsenhetens tjänsteskrivelse 

som styrelsens yttrande över kollektivtrafikplan 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Hallandstrafiken AB har remitterat kollektivtrafikplan 2021 med 

utblick 2022–2023 till Laholms kommun. Kollektivtrafikplanens 

syfte är att beskriva hur Hallandstrafiken omsätter målen i trafikför-

sörjningsprogrammet i verksamheten, exempelvis genom trafikför-

ändringar.  

 

Planeringsenheten har upprättat förslag till yttrande över kollektiv-

trafikplanen. Förslaget tillstyrker ny tur med Öresundstågen på 

Västkustbanan.  Det kommer bidra till en tydlighet i tidtabellen och 

öka tillgängligheten i Halland under kvällstid.  

 

Vidare föreslår planeringsenheten att kommunstyrelsen ska påtala 

behovet av att förstärka kollektivtrafikstråket Skottorp-Allarp-

Båstad station. Skottorp och området Allarp i Skummeslövsstrand 

växer och för bland annat dessa orter är Båstads station den närmsta 

och mer naturliga målpunkten för kollektivtrafikresande.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 5 maj 2020 § 100. 

Planeringsenhetens tjänsteskrivelse den 22 april 2020. 

Kollektivtrafikplan 2021 med utblick 2022–2023.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lars Gustafsson (KD): Kommunstyrelsen ska lämna yttrande i 

enlighet med planeringsenhetens förslag. 

Annita Asplid (S): Markarydsbanan ska prioriteras 2023 i 

kollektivtrafikplanen. 

Bertil Johansson (LP): Förslag om fria resor för ålderskategorin 65-

plus ska tas med i kollektivtrafiktrafikplanen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram Lars Gustafssons (KD) förslag till beslut 

och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

  forts 
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Ordföranden lägger därefter fram Annita Asplids (S) tilläggsförslag 

och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

 

Ordföranden lägger slutligen fram Bertil Johanssons (LP) 

tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

 

Reservationer 

Annita Asplid (S) och Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot be-

slutet. 

_____ 

 

Ersättarnas mening 

Karl-Fredrik Klinker (MED) instämmer i Annita Asplids (S) och 

Bertil Johanssons (LP) förslag. 

 

Beslutet skickas till: 

Hallandstrafiken AB 
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§ 111 Dnr 2020-000128  

 

Svar på remiss av Ny associationsrätt för sparbanker 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Laholms kommun har inget att erinra mot förslaget i promemorian.  

 

Ärendebeskrivning 

Finansdepartementet har remitterat promemorian Ny associations-

rätt för sparbanker till Laholms kommun. 

 

I promemorian föreslås en ny associationsrättslig reglering för 

sparbanker. En sparbank är en särskild associationsform. Den är i 

grunden närmast en stiftelse som har samma organisation (stämma, 

styrelse, verkställande direktör och revisorer) som ett aktiebolag el-

ler en ekonomisk förening. Till skillnad från ett sådant företag, som 

har ägare eller medlemmar, utövas den bestämmande makten i en 

sparbank av s.k. huvudmän som representerar insättarna i banken.  

 

För sparbanker, som inte har något enskilt vinstintresse, gäller dess-

utom särskilda regler om hur bankens egendom får användas. Den 

associationsrättsliga regleringen för sparbanker finns i dag i spar-

bankslagen.  

 

I promemorian föreslås att sparbankslagen ska upphävas och att 

sparbanker istället ska tillämpa lagen om ekonomiska föreningar 

med de undantag som motiveras av associationsformen, bl.a. be-

stämmelser om huvudmän och användningen av egendom och av 

bankrörelsen. Undantagen ska tas in i ett nytt kapitel i lagen om 

bank- och finansieringsrörelse.  

 

Förslaget syftar till att sparbanker ska omfattas av en modern och 

ändamålsenlig reglering. I promemorian föreslås också att vissa 

föråldrade författningar om tillverkning av minnes- och jubile-

umsmynt ska upphöra att gälla. Lagändringarna föreslås träda i 

kraft den 1 januari 2021.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 5 maj 2020 § 101. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 april 2020. 

Promemoria Ny associationsrätt för sparbanker.  

_____ 

 

Beslutet skickas till:  Finansdepartementet   
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§ 112 Dnr 2020-000210  

 

Borgerlig vigselförrättare  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens föreslår att Länsstyrelsen förordnar Roland 

Norrman (530715-6710), Mestocka Prästgård, 312 92 Laholm, till 

vigselförrättare.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunrådet Roland Norrman anhållit om att få förordnas som 

vigselförrättare. Vigselförrättare förordnas av Länsstyrelsen. Kom-

munstyrelsen ska yttra sig över om kommunen anser att ansökan 

ska tillstyrkas eller avslås avseende uppdrag som förordnad vigsel-

förrättare inom kommunen. 

 

Laholms kommun har för närvarande sex vigselförrättare, Jonas 

Hellsten, Roland Gottfridsson, Ingela N Eriksson, Stina Lindberg, 

Anne-Kjerstin Löfstedt Schultz och Ann-Christin Gustavsson.  

 

Förordnandet som vigselförrättare har historiskt kopplats till upp-

drag kommunala uppdra såsom kommunråd och ordförande i 

kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret föreslår därför att 

kommunstyrelsen ska tillstyrka Roland Norrmans anhållan.  

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Roland Norrman i beslutet. 

_____ 

 

 

Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen 
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§ 113 Dnr 2020-000001  

 

Anmälningar 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna. Framöver 

kommer handlingarna i sin helhet att biläggas kallelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Beslut och andra dokument som kommit in till kommunstyrelsen 

sedan förra sammanträdet.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälningar den 6 maj 2020. 

Förteckning över synpunkter och förslag den 6 maj 2020.  

_____ 
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§ 114 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 5 maj 2020. 

Förteckning över delegationsbeslut den 6 maj 2020. 

Förteckning över räddningstjänstens delegationsbeslut april 2020.  

_____ 
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§ 115 Dnr 2020-000003  

 

Informationsärenden 

 

Information från personal- och organisationsutskottet 

 vårdutbildning av personal med anledning av Covid-19 

 e-hälsa 

 lönebildning 

 bemanningsenhet 

Roland Norrman 

 

Information från verksamheten 

 vårdutbildning av personal med anledning av Covid-19 

Anders Einarsson 

_____ 

 

 




