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Laholms kommun 
 
Kommunstyrelsen har haft sammanträde den 9 juni 2020 

 
Protokollet som justerats den 10 juni 2020, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Jonas Påhlsson 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 
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……………………………………………… 
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§ 116 Dnr 2020-000216  

 

Exploateringsavtal för detaljplan gällande Åmot 1:51 m fl, 

Mellbystrand i Laholms kommun 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtalet. 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit fram förslag till detaljplan 

för fastigheterna Åmot 1:51 m.fl. med syfte att möjliggöra för upp-

förande av flerbostadshus. Detaljplanen är nu klar för antagande 

varför planeringsenheten har tagit fram ett förslag till exploate-

ringsavtal som exploatörerna har skrivit under.  

 

Exploateringsavtalet reglerar bland annat marköverlåtelser mellan 

exploatörerna och kommunen där ungefär lika mycket mark över-

låts till kommunen som kommunen erhåller från exploatören. Detta 

i syfte att anpassa fastighetsgränserna efter den nya detaljplanen. 

Exploateringsavtalet reglerar även flytt av en dagvattenledning över 

exploatörernas mark. 

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 1 juni 2020 § 107. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 maj 2020. 

Exploateringsavtal. 

_____ 
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§ 117 Dnr 2019-000282  

 

Antagande av detaljplan för Åmot 1:51 m fl 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige att anta förslag till detaljplan för Åmot 1:51 

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

 

Planförslaget medför inte någon betydande miljöpåverkan och en 

miljökonsekvensbeskrivning har därmed inte upprättats. 

 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för flerbostadshus och radhus 

i ett centralt beläget område i Mellbystrand. Syftet är också att möj-

liggöra för centrumverksamheter samt skapa planmässiga förutsätt-

ningar för delar av befintlig byggnation tillkommen i laga ordning. 

Syftet är även att ändra huvudmannaskapet av allmän plats till 

kommunalt huvudmannaskap inom planområdet. Detaljplanen sä-

kerställer ett u-område för en dagvattenledning.  

 

Planområdet är beläget i centrala Mellbystrand. I norr gränsar om-

rådet till villabebyggelse. I öster till allmän platsmark samt i söder 

och väster till befintlig villabebyggelse. 

 

Planförslaget har varit ute på samråd mellan den 20 maj 2019 och 

den 28 juni 2019. Ett samrådsmöte hölls den 13 juni 2019. Gransk-

ningstiden pågick mellan den 2 mars 2020 till och med 27 mars 

2020. Synpunkterna efter samrådet redovisas i en samrådsredogö-

relse och efter granskningen i ett granskningsutlåtande. 

 

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

plan- och bygglagen (2010:900/ 2014:900). Miljö- och byggnads-

nämnden bedömer att planen är klar för antagande. Planförslaget 

medför ingen betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbe-

skrivning har därmed inte upprättats. 

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 1 juni 2020 § 108. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 20 maj 2020 § 71. 

Antagandehandlingar, detaljplan för Åmot 1:51 m fl. 

_____ 
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§ 118 Dnr 2020-000134  

 

Godkännande av renovering av Vallbergaskolan i Vallberga 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner renovering av Vallbergaskolan i 

enlighet med Kommunfastigheter i Laholm AB:s skrivelse den 10 

mars 2020. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfastigheter i Laholm AB har begärt kommunens ställ-

ningstagande angående renovering av Vallbergaskolan. De plane-

rade åtgärderna är både av investeringskaraktär, som nytt tak, nya 

fönster och dörrar, sanitetsporslin mm samt av underhållskaraktär, 

som golvbyte, målning mm. Av den totala kostnaden om 24 miljo-

ner kronor bedöms två tredjedelar karaktäriseras som investering 

och belasta hyran. Resterande tredjedel belastar utförandeårets un-

derhållsbudget. Åtgärderna planeras utföras under en treårsperiod 

med början med takbyte år 1, fönsterbyte år 2 och invändigt år 3. 

 

Barn- och ungdomsnämnden skriver i sitt beslut den 29 april 2020 § 

37 att Vallbergaskolan kommer att fortleva under överskådlig tid 

och att det inte finns någon anledning att fördröja de investeringar 

och renoveringar som är planerade. Nämnden påtalar även vikten 

av samverkan mellan fastighetsbolaget och barn- och ungdoms-

verksamheten så att verksamheten på skolan kan fortgå på ett tryggt 

sätt under renoveringstiden. 

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 1 juni 2020 § 109. 

Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 29 april 2020 § 37. 

Kommunfastigheter i Laholm AB:s skrivelse den 10 mars 2020. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Bifall till ledningsutskottets förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram Roland Norrmans förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detsamma. 

_____ 

 

 

 



1

Jonas Påhlsson

Från: Karl Fredrik  <karlfredrik.klinker@telia.com>
Skickat: den 9 juni 2020 17:03
Till: Jonas Påhlsson
Ämne: Tillägg protokoll

Hej Jonas. Önskar göra följande tillägg till punkt 3 ,godkännande av renovering Vallbergaskolan:  
Bifall till renoveringen. 
Medborgerlig samling anser att det är ytterst olämpligt att sprida ut renoveringen på 3 år samtidigt som 
undervisning ska pågå . 
För säkerhetens skull och för barnens o anställdas bästa bör skolan evakueras. Plats finnes i andra skolor. 
All renovering bör koncentreras till ett tillfälle. 
Fördelar: Betydligt billigare renovering. En etablering i stället för 3! Betydligt bättre säkerhet för barn o anställda 
genom att dom är på annan plats. 
Speciellt med tanke på asbestsanering (taket)o annat miljöfarligt som troligen finns i byggnaden. 
Att försöka ha en undervisning mitt i en renovering är mindre klokt då avspärrningar o annat som får flyttas otaliga 
gånger tar stor kostnad i renoveringen. 
Vår inställning: Evakuera, för barnens o anställdas skull. 
Mvh kalle Klinker Medborgerlig samling. 
 
 
Mvh Kalle K   
070 664 10 44 
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§ 119 Dnr 2019-000522  

 

Svar på motion om mottagande av migranter  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Thomas Lövenbo (SD) 

att Laholms kommun ska vägra ta emot fler migranter samt att La-

holms kommun ska kräva kompensation av staten för de kostnader 

som staten genom sitt agerande i migrationsfrågan åsamkat kom-

mun.  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens har den 18 maj 2020 § föreslagit 

att kommunfullmäktige ska förklara motionen besvarad. Nämnden 

redogör kort om skillnaden mellan migranter och flyktingar. En 

migrant söker själv bosättning och ska själv kunna försörja sig. En 

kommun har ingen möjlighet att påverka om migranter väljer att 

bosätta sig i kommunen. Kommunen har heller inget ekonomiskt 

stöd att avropa från staten vad gäller migranter. 

 

Däremot finns ekonomisk ersättning för kommunens mottagande av 

flyktingar. När en flykting kommer till Sverige som asylsökande 

kan hen välja att bo i Migrationsverkets anläggningsboende (Abo) 

eller i enskilt boende (Ebo). Under tiden som flykting söker asyl 

svarar Migrationsverket för kostnaderna. Kommunen får ersättning 

i efterskott i form av schablonbidrag per barn för skolkostnader.  

 

Nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd kan på eget initiativ 

bosätta sig i en kommun om boendet är ordnat av den enskilde. Ny-

anlända som bott i Migrationsverkets boende under asyltiden eller 

tagits emot som kvotflyktingar bosätts via Migrationsverket, jml. 

Bosättningslagen. Hur många som bosätts i varje kommun regleras 

av det kommuntal som fastställs varje år. För Laholms del är kom-

muntalet 20 personer för 2020. För de flyktingar som är bosatta i en 

kommun och som har uppehållstillstånd utbetalar Migrationsverket 

ett schablonbidrag. Schablonbidraget utbetalas under de första två 

åren efter beslut om uppehållstillstånd. 

 

 

 

 

  forts 
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forts 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens uppfattning är att kommunen inte 

kan fatta ett beslut om att vägra ta emot migranter. Laholms kom-

mun tar det ansvar inom migrationsområdet som ålagts kommunen. 

Kommunen söker och tar del av de statliga medel som lagstiftning-

en medger. 

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 1 juni 2020 § 110. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 18 maj 2020 § 76. 

Motion den 18 december 2019. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP): Bifall till ledningsutskottets förslag om att 

avslå motionen.  

Peter Berndtson (SD): Bifall till motionen 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-

styrelsen beslutar i enlighet med Bertil Johanssons förslag. 

 

Reservationer 

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

mot beslutet. 

_____ 

 

 



Reservation 

Ärende 4, Motion mottagande av migranter. 

Det kommunala självstyret är grundbulten i den kommunala demokrati processen. 

Trots det har vi sett hur denna urholkats allt mer för att bli helt överkörd med 

Bosättningslagen. 

Asylrätten är absolut så länge Geneve-, och Du bl in konventionerna följs för oss. 

Den som med välgrundad fruktan flyr för sitt liv ska ha asyl enligt Geneve konventionen. 

Dublinförordningen säger att asyl ska sökas i första säkra EU-Iand. Vilket sällan är Sverige. 

Om det ska vara någon mening med den kommunala demokratin anser vi att för kommunens 

medborgare skadliga processer som påförts ifrån stat och regering skall avvisas. 

Då det självklart inte sker någon rättslig överprövning på ett beviljat uppehållstillstånd, blir 

felaktigt beviljade upphållstillstånd ett kommunalt problem att hantera i värsta fall för 

generationer framöver. 

Detta är inte rimligt att vi medverkar till att asylrätten urholkas och att vår gemensamma 

välfärd skänks bort till passlösa personer med oklara identiteter. 

De senaste årens snabba befolkningsökning har för Laholms kommun marknadsförts som en 

utmaning, men sanningen är en orimlig stress för samhället att bygga ut all tänkbar service 

för denna. 

Genom följsamhet mot bosättningslagen försätter vi oss i ett moment 22 med att underlätta 

för en myndighet som missbrukar sitt uppdrag då enbart 4% av beviljade upphållstillstånd 

sett över de senaste 40 åren är asyl enligt Gen evekonventionsens villkor. Dessa ca 100 000 

individer hade vi utan problem kunnat ta emot i Sverige. Migrationsverket ville annorlunda. 

\ 
Peter Berndtson 

2020-06-09 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Kommunstyrelsen 2020-06-09  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 120 Dnr 2019-000512  

 

Svar på motion om lift för funktionshindrade vid kommunens 

utebad 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen i den del som avser att 

en utredning kring kostnader och finansiering för en lift för 

rullstolsburna och andra funktionshindrade vid kommunens 

utebad. 

 

2. Kommunfullmäktige ger kultur- och utvecklingsnämnden i 

uppdrag att göra en utredning kring kostnader och finansiering 

för en lift för rullstolsburna och andra funktionshindrade vid 

kommunens utebad med svar till kommunfullmäktige senast 

den 30 september 2020. 

 

3. Kommunfullmäktige avslår motionen i övrigt i avvaktan på ut-

redningen. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Thomas Lövenbo (SD) 

att det ska göras en utredning kring kostnader och finansiering för 

en lift för rullstolsburna och andra funktionshindrade vid kommu-

nens utebad. Vidare föreslås att det installeras en lift för rullstols-

burna och andra funktionshindrade vid ett av kommunens utebad. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden har den 18 maj 2020 § 79 förslagit 

att kommunfullmäktige ska bifalla motionen i den del som avser att 

en utredning kring kostnader och finansiering för en lift för rull-

stolsburna och andra funktionshindrade vid kommunens utebad 

samt att kultur- och utvecklingsnämnden ska få i uppdrag att ge-

nomföra utredningen. I övrigt föreslås att motion avslås. 

 

Nämnden skriver i sitt beslut att det idag saknas lift vid samtliga 

fyra kommunala utebad. Nämnden tillstyrker att en utredning kring 

kostnader och finansiering för en lift för rullstolsburna och andra 

funktionshindrade vid kommunens utebad genomförs. Beslut om att 

installera en lift för rullstolsburna bör avvakta utredningen. 

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 1 juni 2020 § 111. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 18 maj 2020 § 79. 

Motion den 11 december 2019.  forts 
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forts 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Bifall till ledningsutskottets förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

_____    
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§ 121 Dnr 2020-000222  

 

Budgetuppföljning 1 år 2020 samt redovisning av beräknat 

budgetutfall 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunstyrelsen erhåller investeringsmedel medel för åter-

ställande och uppförande av reception och stugor vid Knäreds 

Camping om 225 tkr. 

 

2. Kommunstyrelse erhåller investeringsmedel om 280 tkr för in-

stallation och indragning av vatten till destinationsmålet Lugna-

rohögen. 

 

3. Från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda investeringsut-

gifter omdisponeras 505 tkr till ovan nämnda åtgärder vid 

Knäreds camping och Lugnarohögen. 

 

4. Kommunstyrelsens anslag för centrumbildning i Skum-

meslövsstrand utökas med 1 000 tkr för 2020. Således återfinns 

inget anslag under 2021 för ändamålet. 

 

5. Då samhällssituationen kopplat till Coronapandemin samt alla 

osäkerhetsfaktorer som återfinns i samhället är resterande me-

del om 2 550 tkr från KS oförutsedda kostnader/volymreserv 

medräknade i resultatet för den nu föreliggande prognosen för 

helåret.  

 

6. Budgetuppföljningen läggs i övrigt till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Budgetuppföljningar med prognoser på årsskiftet redovisas för 

kommunfullmäktige vid två tillfällen varje år. Den första ska utgå 

från redovisningen per sista april och den andra per sista augusti. 

Den sistnämnda budgetutfallsprognosen knyts samman med delårs-

rapporten och redovisas till kommunfullmäktige vid ett och samma 

tillfälle under oktober. 

 

I den första uppföljningen ska, utöver redovisning av beräknat bud-

getutfall, rapporteringen endast avse särskilt anmärkningsvärda av-

vikelser med utgångspunkt från den planerade verksamheten. Även 

de helägda bolagen ska lämna prognoser över verksamhet och eko-

nomi. 

  forts 
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Kommunfullmäktiges anslag i driftbudgeten binds på nämndsnivå 

där respektive nämnd erhållit en nettokostnadsram. Dessutom har 

kommunstyrelsen erhållit en budgetram för va-verksamheten och 

en budgetram för avfallsverksamheten.  

 

Anslagen i investeringsbudgeten binds på projekt med undantag för 

inventarier och utrustning där nämnderna erhållit investeringsra-

mar. 

 

Sammantaget, för samtliga nämnder, uppgår prognostiserat netto-

budgetunderskott till 22,8 miljoner kronor. De största avvikelserna 

redovisar socialnämnden (-21,4 miljoner kronor) och barn- och 

ungdomsnämnden (-3,2 miljoner kronor). Avvikelserna i barn- och 

ungdomsnämnden avser i huvudsakkostnader kopplade till covid-

19, tilläggsbelopp kopplade till särskilda behov enligt lagstiftningen 

och ökade skolskjutskostnader. Inom äldreomsorgen består avvikel-

sen av covid-19 kostnader om 5,4 miljoner kronor kopplade till 

årets första fyra månader, ej erhållen ersättning för återsökta medel 

från Migrationsverket om 5,6 miljoner kronor relaterade till 2019 

och 2018, vårdtyngd och volymer utgör resterande del av under-

skottet. 

 

Skatteintäkterna, det statliga utjämningsbidraget, generella statsbi-

drag och fastighetsavgiften beräknas i nuläget uppgå till 1 519,2 

miljoner kronor, vilket är 16,8 miljoner kronor högre än vad som 

budgeterats. Stora avvikelser återfinns inom de olika delarna. Skat-

teintäkterna sjunker kraftigt samtidigt som generella statsbidrag har 

höjts mycket på grund av Coronapandemin. 

 

Enligt den nu föreliggande prognosen ökar nämndernas kostnader, i 

löpande priser, sammantaget med 5,2 procent i förhållande till före-

gående år. Intäkterna från kommunalskatt, utjämningsbidrag och 

generella statsbidrag bedöms öka med 6,0 procent. 

 

I förhållande till investeringsbudgeten på 152,8 miljoner kronor be-

räknas de totala investeringarna bli 9,0 miljoner kronor lägre för att 

då uppgå till 143,8 miljoner kronor. 

 

Det finansiella resultatet har budgeterats till +14,8 miljoner kronor. 

Enligt prognosen försämras detta med 4,7 miljoner kronor för att 

endast uppgå till +10,1 miljoner kronor.  

  forts 
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forts 

 

Ett sådant resultat är betydligt lägre än vad som varit fallet under de 

senaste åren och uppfyller inte kommunens mål för 2020 om 1,0 

procent i överskott av skatter, utjämning och generella bidrag då det 

endast motsvarar 0,7 procent. 

 

Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB prognosti-

serar ett resultat på +4,2 miljoner kronor respektive -0,5 miljoner 

kronor. Båda bolagen redovisar en omfattande investeringsverk-

samhet i form av såväl nyproduktion som ombyggnads- och under-

hållsprojekt för verksamhetsåret 2020. 

 

Centrala medel för volymrelaterade och oförutsedda kostnader 

För att skapa möjlighet att anslagstäcka oförutsedda och volymrela-

terade kostnader, som det inte fanns underlag för att beakta i re-

spektive nämnds budget, anslogs det medel om 3 000 tkr på centralt 

anslag i 2020 års budget. I kompletteringsbudget ianspråktogs det 

450 tkr av dessa medel. Därmed återstår det således 2 550 tkr av 

anslaget. 

 

Då ovissheten är stor under detta verksamhetsår kvarstår det i före-

liggande prognos att dessa medel förbrukas. Om så inte är fallet vid 

årets utgång är resultatet således resultatet 2550 tkr bättre. Kom-

munledningskontoret föreslår att avsatta medel beräknas användas 

under året till oförutsedda kostnader och därmed ingår de i det pro-

gnostiserade resultatet.  

 

Medel till återinvestering i Knäreds camping 

Under vintern 2020 låg stora delar av campingen under vattnet vil-

ket resulterad i att receptionen och två stugor förstördes av vatten- 

och fuktskador. Kommunstyrelsen erhåller investeringsanslag om 

225 tkr för återställande av reception och stugor. 

 

Medel till investering av vatten vid Lugnarohögen i Hasslöv 

Indragning av vatten till destinationsmålet Lugnarohögen i Hasslöv 

kostnadsberäknas till 280 tkr, det inkluderar både anslutningsavgift 

samt grävarbete för framdragningen. 

 

Medel till investering av centrumbildning i Skummeslövsstrand 

I plan för 2021 finns det avsatt 1 000 tusen kronor utöver avsatta 

medel under 2020. Verksamheten önskar nu då projektet fortlöper 

även få möjlighet till att förbruka dessa medel under 2020. 

  forts 
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Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 1 juni 2020 § 112. 

Budgetuppföljning 1 för år 2020. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Roland Norrman (M): Bifall till ledningsutskottets förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram Roland Normans förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

_____ 
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§ 122 Dnr 2019-000411  

 

Hemsjukvårdsöverenskommelsen i Halland, förlängning av er-

sättningsmodell tom 2021-03-31 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner förlängning av ersättningsmodell 

för hemsjukvården i Halland till och med den 31 mars 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Region Halland och Hallands kommuner enades under 2018 om re-

videring av Hemsjukvårdsöverenskommelsen, och ny ersättnings-

modell för perioden 2018-2019. Ett granskningsarbete av en ny er-

sättningsmodell pågår i syfte att de halländska kommunerna och 

Region Halland gemensamt ska nå fram till en modell som kan 

godkännas av de samverkande parterna. I avvaktan på förslag till ny 

ersättningsmodell godkände kommunfullmäktige den 26 november 

2019 § 133 att nuvarande överenskommelse förlängdes med ytterli-

gare sex månader. 

 

I avvaktan på ny och gemensamt accepterad ersättningsmodell fö-

reslår nu Region Halland att nuvarande interimsavtal (2018-2019) 

förlängs ytterligare en period fram till och med mars månad 2021, 

med vissa justeringar enligt överenskommelse mellan parterna. 

 

Hemsjukvårdsöverenskommelsen i sig gäller till och med den 31 

december 2023. 

 

Socialnämnden tillstyrker den 19 maj 2020 § 44 att kommunfull-

mäktige förlänger ersättningsmodell hemsjukvården i Halland till 

och med den 31 mars 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 1 juni 2020 § 113. 

Socialnämndens protokoll den 19 maj 2020 § 44. 

Region Hallands tjänsteskrivelse den 16 april 2020. 

_____ 
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§ 123 Dnr 2020-000234  

 

Medgivande till pantsättning av Timmershult 1:8 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner att föreningen Friluftsfrämjandet i 

Laholm möjligheten att pantsätt fastigheten Timmershult 1:8 för 

omläggning av tak. 

 

Ärendebeskrivning 

Friluftsfrämjandet i Laholm har hört av sig till kommunen om möj-

ligheten att pantsätta fastigheten Timmershult 1:8 för omläggning 

av befintligt tak.  

 

Föreningen önskar uppta nytt lån hos Laholms Sparbank. Förening-

en har erhållit fastigheten av Ränneslövs kommun via gåvobrev da-

terat 27 mars 1962. I gåvobrevet finns det villkorat att föreningen ej 

får överlåta fastigheten eller vanvårda den. Skulle föreningen upp-

höra skulle fastigheten åter tillfalla kommunen. Då Ränneslövs 

kommun är en del av dagens Laholms kommun får det beaktas att 

fastighet vid eventuellt upphörande skulle tillfalla kommunen igen. 

 

Med anledning av villkoren i gåvobrevet medger inte Laholms 

Sparbank att föreningen pantsätter lokalen då den vid ett eventuellt 

upphörande skulle återfalla till kommunen. 

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 1 juni 2020 § 114. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 maj 2020. 

Gåvobrev den 27 mars 1962. 

_____ 
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§ 124 Dnr 2019-000378  

 

Beställning av förrådsbyggnad, asfaltering och belysning till 

Byggåtervinningen 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beställer byggåtgärder i enlighet med framtagen 

förstudie avseende Byggåtervinningen samt att kostnaden för för-

studie och föreslagna investeringar belastar kultur- och utveckl-

ingsnämndens beslutade investeringsmedel. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens ledningsutskott beställde den 8 oktober 2019 en 

förstudie avseende byggåtervinningen. Kostnaden för förstudie och 

föreslagna investeringar skulle belasta kultur- och utvecklings-

nämnden som avsatt 3,5 miljoner kronor för ändamålet. 

 

Platsen som avses i beställningen är på kommunens fastighet 

Kungsladugården 1:9 vid Ahla återvinningscentral samt på bolagets 

fastighet Kungsladugården 1:39. På platsen bedriver kommunen 

daglig verksamhet samt arbetsträning. Platsen har i tidigare projekt 

anpassats till denna verksamhet. Det som återstår för att få verk-

samheten fullständig är kompletterande asfaltering, nytt förråd, led-

ning av vatten till vask i verkstadslokal samt belysning. 

 

Eftersom det inte är Kommunfastigheters fastighet får kommunen 

själv beställa och genomföra byggnadsarbetena med egna entrepre-

nörer. Bolagets uppgift är att planera och kostnadsberäkna åtgär-

derna åt kommunen som konsult.  

 

Kommunfastigheter skriver att det återstår ca 1,7 miljoner kronor 

av de budgeterade 3,5 miljoner. De ovannämnda återstående arbe-

tena bedöms inrymmas inom denna ram enligt det priser som tagits 

in. 

 

Kultur-och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att be-

ställa byggnationen enligt förstudie från den 10 mars 2020. 

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 1 juni 2020 § 115. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 maj 2020. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 18 maj 2020 § 80. 

Kommunfastigheter i Laholm AB:s skrivelse den 10 mars 2020. 

_____    
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§ 125 Dnr 2012-000286  

 

Avtal om markbyte mellan Västra Mellby 6:1 och Åmot 1:79 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner avtalet om markbyte. 

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommun som ägare av fastigheterna Åmot 1:97 samt 

Västra Mellby 6:1 har för avsikt att förtäta och förnya Mellbyst-

rands centrum. För att förverkliga detta så tecknades 2012 ett avtal 

om markbyte med ägarna av Åmot 2:256. 

 

Avtalet innebär att Laholms kommun får ett område om ca 3 950 

kvadratmeter i de mest centrala delarna Mellbystrands centrum. I 

utbyte får ägarna av Åmot 2:256 ett område om ca 3 415 kvadrat-

meter av kommunen i södra delen av planområdet. På det område 

som överlåts till markägarna förband sig kommunen att planlägga 

så att det kan bildas fyra tomter för småhusbebyggelse. Anslut-

ningsavgifter för vatten och avlopp bekostas av markägarna till 

Åmot 2:256 enligt gällande taxa.  

 

Kommunen bekostar fastighetsbildningen för genomförandet av 

markbytet medan fastighetsägarna till Åmot 2:256 bekostar fram-

tida avstyckningar av enskilda bostadsfastigheter.  

 

Detaljplanen för de fyra nya tomterna är nu antagen och har vunnit 

laga kraft. När Lantmäteriet påbörjade handläggningen av ärendet 

ansåg dom att avtalet från 2012 inte längre är giltigt. Därför har ett 

nytt likvärdigt avtal tagits fram. Avtalet innebär också att parterna 

kan ta sina respektive områden i anspråk så fort båda parter under-

tecknat avtalet. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 juni 2020. 

Avtal om markbyte. 

_____ 
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§ 126 Dnr 2012-000286  

 

Avtal om markbyte mellan Västra Mellby 6:1 och Åmot 2:256 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner avtalet om markbyte. 

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommun som ägare av fastigheterna Åmot 1:97 samt 

Västra Mellby 6:1 har för avsikt att förtäta och förnya Mellbyst-

rands centrum. För att förverkliga detta så tecknades 2012 ett avtal 

om markbyte med ägarna av Åmot 2:256. 

 

Avtalet innebär att Laholms kommun får ett område om ca 3 950 

kvadratmeter i de mest centrala delarna Mellbystrands centrum. I 

utbyte får ägarna av Åmot 2:256 ett område om ca 3 415 kvadrat-

meter av kommunen i södra delen av planområdet. På det område 

som överlåts till markägarna förband sig kommunen att planlägga 

så att det kan bildas fyra tomter för småhusbebyggelse. Anslut-

ningsavgifter för vatten och avlopp bekostas av markägarna till 

Åmot 2:256 enligt gällande taxa.  

 

Kommunen bekostar fastighetsbildningen för genomförandet av 

markbytet medan fastighetsägarna till Åmot 2:256 bekostar fram-

tida avstyckningar av enskilda bostadsfastigheter.  

 

Detaljplanen för de fyra nya tomterna är nu antagen och har vunnit 

laga kraft. När Lantmäteriet påbörjade handläggningen av ärendet 

ansåg dom att avtalet från 2012 inte längre är giltigt. Därför har ett 

nytt likvärdigt avtal tagits fram. Avtalet innebär också att parterna 

kan ta sina respektive områden i anspråk så fort båda parter under-

tecknat avtalet. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 juni 2020. 

Avtal om markbyte. 

_____ 
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§ 127 Dnr 2020-000105  

 

Reservationsavtal för del av Nyby 1:15, Nya Nyby industriom-

råde i Laholm 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner reservationsavtalet. 

 

Ärendebeskrivning 

Jollybaba AB önskar reservera cirka 10 000 kvadratmeter mark på 

Nya Nyby industriområde. Bolaget har för avsikt att etablera loka-

ler för byggvaruhandel på fastigheten.  

 

Enligt föreliggande reservationsavtal ska bolaget senast sex måna-

der från dagen för kommunens undertecknande av avtalet ansöka 

om bygglov. Vidare ska bolaget inom sex månader från det att 

bygglovet fått laga kraft påbörja grundläggningsarbetet på tomten. 

Som förutsättning för att bolaget ska få förvärva fastigheten gäller 

vidare att bolaget kan uppvisa ett avtal med hyresgäst om etablering 

på fastigheten med sådan verksamhetsinriktning som överensstäm-

mer med kommunens intentioner för området.  

 

Bolaget får under reservationstiden, förutsatt att bestämmelserna i 

avtalet är uppfyllda, förvärva fastigheten för en köpeskilling om 

1 750 000 kronor. Utöver köpeskillingen tas anläggningsavgifter 

för vatten och avlopp ut enligt gällande taxa. Reservationsavtalet 

har upprättats i samråd med kommunens näringslivsenhet. 

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 1 juni 2020 § 117. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 maj 2020. 

Reservationsavtal. 

_____ 
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§ 128 Dnr 2020-000048  

 

Växelkassor inom kommunstyrelsens verksamheter 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om tilldelning och ansvar för växelkas-

san (med nummer 12771) på Randerslund. Växelkassans storlek är 

300 kronor. 

 

Ansvarig för växelkassan: Christian Henrysson 

Ersättare till växelkassan: Dan Winde 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutar om tilldelning och ansvar för kontant-, 

hand- och växelkassor inom nämndens verksamhet. Kommunsty-

relsen behöver nu utse ny ansvarig och ersättare för växelkassan på 

Randerslund. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 maj 2020. 

_____ 
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§ 129 Dnr 2019-000497  

 

Förändringar i internbudgeten med anledning av flytt av tjäns-

ter 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner föreliggande budgetmässiga korrige-

ringar av internbudgeten för 2020 på grund av tidigare godkända 

organisatoriska förändringar. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har den 14 januari 2020, §11, beslutat om in-

ternbudget och anslagsnivåer för styrelsens huvudenheter. 

 

Kommunstyrelsen har under februari månad beslutat att upphand-

lingsfunktionen ska överflyttas från ekonomienheten till kanslien-

heten. Utöver detta beslut har även andra mindre justeringar av 

tjänster inom kommunledningskontorets förhandlats med de fack-

liga organisationerna. 

 

Upphandlingsfunktionen flyttas till kanslienheten, fastighetsstrate-

gen flyttas till ekonomienheten, kommunstrategen flyttas till eko-

nomienheten samt digitaliseringsstrategen flyttas till funktionsom-

råde IT under kanslienheten. 

 

Justeringar och anpassningar av internbudgeten behöver således 

genomföras. För att underlätta kommande budgethantering över-

flyttas budgetnivå motsvarande helårseffekt. Då verksamhetsåret 

redan passerat fyra månader kommer redovisningen av kostnaderna 

som redan utfallit överflyttas och anpassas till justeringarna. 

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 1 juni 2020 § 118. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 maj 2020. 

_____ 
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§ 130 Dnr 2020-000193  

 

Kommunstyrelsens delegationsordning 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner reviderad delegationsordning att gälla 

från och med den 10 juni 2020. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har den 11 februari 2020 § 38 beslutat att upp-

handlingsfunktionen ska överflyttas från ekonomienheten till kans-

lienheten. Utöver detta beslut har även andra mindre justeringar av 

tjänster inom kommunledningskontorets förhandlats med de fack-

liga organisationerna. Fastighetsstrategen och kommunstrategen har 

flyttats till ekonomienheten och digitaliseringsstrategen har flyttats 

till funktionsområde IT under kanslienheten. 

 

Med anledning av ovanstående förändringar behöver kommunsty-

relsens delegationsordning anpassa. 

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 1 juni 2020 § 119. 

Förslag till reviderad delegationsordning. 

_____ 
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§ 131 Dnr 2020-000199  

 

Förslag på åtgärder för att minska kostnaderna för ekonomiskt 

bistånd inför budget 2021 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner socialnämndens rapport om åtgärder 

för att minska ekonomiskt bistånd inför budget 2021 samt lägger 

rapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

I samband med beslut den 12 november 2019 § 242 om kommun-

plan med budget år 2020 uppdrog kommunstyrelsen till social-

nämnden att i samverkan med kultur- och utvecklingsnämnden sen-

ast den 31 maj 2020 lägga förslag på åtgärder för att minska kost-

naderna för ekonomiskt bistånd till motsvararande riksgenomsnittet 

inför budget 2021. Förslaget ska innehålla en konsekvensanalys. 

 

Socialnämnden redovisar nu förslag på åtgärder och konsekvensa-

nalys. 

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 1 juni 2020 § 120. 

Socialnämndens protokoll den 21 april 2020 § 36. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Socialnämnden 

Kultur- och utvecklingsnämnden 
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§ 132 Dnr 2020-000239  

 

Förslag på åtgärder för att minska kostnaderna inom barn- och 

ungdomsverksamheten inför budget 2021 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner barn- och ungdomsnämndens rapport 

om åtgärder för att minska kostnaderna inför budget 2021 samt läg-

ger rapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen gav den 12 november 2019 § 242, i samband 

med beslut om budget för 2020, barn- och ungdomsnämnden i upp-

drag att senast den 31 maj 2020 lägga förslag på en verksamhet 

som motsvarar kostnadsnivån enligt standardkostnaden inför bud-

get 2021. Förslaget skulle innehålla en konsekvensanalys. 

 

Barn- och ungdomsnämnden återrapporterar nu uppdraget. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 27 maj 2020 § 45. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Barn- och ungdomsnämnden 
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§ 133 Dnr 2019-000216  

 

Svar på remiss av Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 

detaljplan med planbeskrivning 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar Boverkets svarsfil - Föreskrifter och 

allmänna råd om planbeskrivning som svar på remissen. 

 

Ärendebeskrivning 

Boverket har remitterat Förslag till Boverkets föreskrifter och all-

männa råd om planbeskrivning och tillhörande konsekvensbeskriv-

ning till Laholms kommun. Regeringen har i januari 2017 givit Bo-

verket i uppdrag att utreda en reglering av hur detaljplaner ska ut-

formas digitalt. Regeringen konstaterar att möjligheten att utbyta 

information mellan olika aktörer idag försvåras av att kommuner 

och konsulter med flera arbetar med olika tekniska lösningar och att 

den digitala informationen ordnas och lagras på olika sätt. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden har den 20 maj 2020 § 70 upprättat 

förslag till svar på remissen. Sammanfattningsvis framhåller nämn-

den att de förskrifter som nu föreslås tillämpas redan till stor del i 

dagens planbeskrivningar, men kan genom att de blir föreskrifter 

bli potentiella överklagandegrunder. Förändringar medför inga eller 

mycket små förändringar i det praktiska arbetet för Laholms kom-

mun. De ökade kraven på planbeskrivningen vad gäller genomfö-

randet av detaljplanen kan innebära att mer arbete behöver läggas 

ned i detaljplaneprocessen. 

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 1 juni 2020 § 121. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 20 maj 2020 § 70. 

Boverkets svarsfil - Föreskrifter och allmänna råd om planbeskriv-

ning. 

Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbe-

skrivning och tillhörande konsekvensbeskrivning. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Boverket 
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§ 134 Dnr 2020-000164  

 

Svar på remiss av betänkande av utredningen om hållbar ter-

rängkörning 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Laholms kommun anser att det är positivt att det i betänkandet före-

slås att terrängkörningslagen även i fortsättningen bör vara en egen 

lag och inte inordnas i miljöbalken. Laholms kommun har i övrigt 

inget att erinra mot förslagen i betänkandet. 

 

Ärendebeskrivning 

Miljödepartementet har remitterat Betänkande av utredningen om 

hållbar terrängkörning till Laholms kommun.  

 

Den nuvarande terrängkörningslagen trädde i kraft 1 januari 1976. 

Sedan dess har antalet snöskotrar och terränghjulingar registrerade i 

Sverige ökat. 

 

Syftet med att se över lagstiftningen för terrängkörning var att möj-

liggöra ett rikt friluftsliv, minska buller och avgaser samt bidra till 

att skydda mark, växtlighet och terräng. Dessutom skulle även hän-

syn tas till de behov som finns för att kunna köra motordrivna for-

don i terräng för ortsbor, samt inom verksamheter som bland annat 

rennäring, jordbruk, skogsbruk, jakt och besöksnäring. Förslaget till 

ny lagstiftning skulle även underlätta för personer med bestående 

rörelsehinder, att köra i terrängen med motordrivet fordon för att 

jaga, fiska och annat friluftsliv. Även den straffrättsliga regleringen 

vid otillåten terrängkörning skulle ses över. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden framför den 20 maj 2020 § att det är 

positivt att det i betänkandet föreslås att terrängkörningslagen även 

i fortsättningen bör vara en egen lag och inte inordnas i miljöbal-

ken. Miljö- och byggnadsnämnden har inga ytterligare synpunkter. 

 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 20 maj 2020 § 85. 

Betänkande av utredningen om hållbar terrängkörning. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljödepartementet 
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§ 135 Dnr 2020-000209  

 

Inriktningsbeslut om civilt försvar i Laholms kommun  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att arbetet med att skapa en krigsorgani-

sation i Laholms kommun ska genomföras i enlighet med överens-

kommelsen (SKL 18/01807) mellan Myndigheten för samhälls-

skydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner 

(SKR). Genom detta arbete läggs grunden för kommunens plane-

ring för höjd beredskap och civilt försvar. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt regeringens försvarspolitiska inriktning 2016-2020 ska pla-

neringen för civilt försvar återupptas. Det civila försvaret syftar till 

att samhället ska fungera vid höjd beredskap och krig i Sverige. Ci-

vilt försvar bedrivs inom ramen för verksamheten i statliga myn-

digheter, kommuner, landsting, privata företag och frivilligorgani-

sationer. Det civila och militära försvaret bildar tillsammans total-

försvaret. 

 

Målet för det civila försvaret är att värna civilbefolkningen, säker-

ställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvars-

maktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. 

 

Alla kommuner ska påbörja arbetet avseende de förberedelser som 

behövs för verksamheten under höjd beredskap (beredskapsförbe-

redelser) så att de på sikt kan fullgöra sin uppgift inom totalförsva-

ret i händelse av krigsfara och krig. 

 

Prioriterade uppgifter för kommunerna under perioden är kompe-

tenshöjning gällande totalförsvar, säkerhetsskydd samt krigsorgani-

sation och krigsplacering. 

 

Beslutsunderlag 

Räddningstjänstens tjänsteskrivelse den 7 maj 2020. 

Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 

2018-2020. 

_____ 
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§ 136 Dnr 2019-000284  

 

Remiss av förslag till ändring i kommunens förvaltningsorgani-

sation 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen reviderar förslag till reglementen enligt Kjell 

Henrikssons förslag. 

 

2. Kommunstyrelsen remitterar förslag till ändring i reglemente 

för kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden (miljö- och 

byggnadsnämnden) samt kultur- och utvecklingsnämnden till 

kommunens nämnder för yttrande senast den 25 september 

2020. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2020 att nuvarande 

förvaltningsorganisation från och med den 1 januari 2021 ska 

övergå till nämndsindelade förvaltningar. Fullmäktige uppdrog till 

kommunstyrelsen att utse att fyra förvaltningschefer. Enligt kom-

munallagen är kommundirektören eller motsvarande chef för kom-

munstyrelsen förvaltning. I förslag till beslut förtydligas nu att 

kommunens förvaltningsorganisation från och med den 1 januari 

består av fyra nämndsindelade förvaltningar samt kommunstyrel-

sens förvaltning. 

 

Vid samma möte gav fullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att 

utreda och lämna förslag på hur en sammanhållen samhällsbygg-

nadsprocess kan organiseras under en gemensam nämnd. Uppdra-

get ska återrapporteras till kommunfullmäktige i oktober 2020.   

 

Föreliggande förslag till reglemente föreslås remitteras till nämn-

derna för yttrande senast den 25 september 2020. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 juni 2020. 

Förslag till reglementen.   

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kjell Henriksson (S): Reglementena ska revideras för att förtydliga 

hanteringen av jävsfrågor enligt följande:  

 

 

  forts 
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forts 

 

Ny rubrik i samhällsbyggnadsnämndens reglemente; Begränsning 

av nämndens verksamhetsområde. Under rubriken införs; Sam-

hällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde omfattar inte tillsyn 

och annan myndighetsutövning gentemot sådan verksamhet som 

nämnden för kommunens räkning själv bedriver. För sådan myn-

dighetsutövning ansvarar kommunstyrelsen. 

 

Ny rubrik i kommunstyrelsens reglemente; Styrelsens särskilda 

uppgifter gentemot samhällsbyggnadsnämnden. Under rubriken in-

förs; Kommunstyrelsen ansvarar för tillsyn och annan myndighets-

utövning gentemot sådan verksamhet som samhällsbyggnadsnämn-

den för kommunens räkning själv bedriver. 

 

Roland Norrman (M): Bifall till förslaget i kommunledningskon-

torets tjänsteskrivelse med de ändringar som Kjell Henriksson före-

slagit. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram Kjell Henrikssons förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detsamma. Ord-

föranden lägger därefter fram Roland Norrmans förslag i övrigt till 

beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Barn- och ungdomsnämnden 

Kultur- och utvecklingsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Socialnämnden 
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§ 137 Dnr 2020-000225  

 

Tillämpning av riktlinjer för utdelning av Laholms kommuns 

minnesgåva samt uppvaktning 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till anvisningar för 

tillämpning av riktlinjer för utdelning av Laholms kommuns min-

nesgåva samt uppvaktning med de förändringar som Roland Norr-

man förslagit. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 25 mars 2004 antagit Riktlinjer för 

utdelning av Laholms kommuns minnesgåva samt uppvaktning. 

 

Enligt riktlinjerna ger Laholms kommun en minnesgåva till medar-

betare som har varit anställd i minst 25 år eller som vid avgång in-

nehaft anställning i kommunen i 20 år samt till förtroendevald som 

innehaft uppdrag hos kommunen som ledamot i fullmäktige eller 

nämnd eller som kommunrevisor i minst 20 år eller som vid avgång 

innehaft sådana uppdrag i 15 respektive 10 år.  

 

Enligt riktlinjerna får kommunstyrelsen meddela närmare föreskrif-

ter om urvalet för minnesgåva samt andra anvisningar för tillämp-

ningen av dessa bestämmelser. Personal- och organisationsutskottet 

lägger nu fram förslag till sådana anvisningar innebärande att äkta 

tas bort i benämningen äkta matta, att finare tas bort i benämningen 

finare möbel samt att fakturor ska attesteras av ansvarig tjänsteman 

istället för att av personal- och organisationsutskottets ordförande. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 maj 2020. 

Riktlinjer för utdelning av Laholms kommuns minnesgåva samt 

uppvaktning. 

Anvisningen ” Uppvaktning av anställda” minnesgåva efter 20 re-

spektive 25 års anställning. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

och Ann-Helen Djivjak (SD): Följande ska utgå ur anvisningarna: 

Minnesgåvan ska utgöras av klocka, cykel, smycke, kristall, konst-

verk, resa, äkta matta eller finare möbel. 

Erling Cronqvist (C): Bifall till personal- och organisationsutskot-

tets förslag.  forts 
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forts 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-

styrelsen beslutar i enlighet med Roland Norrmans förslag. 

_____ 
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§ 138 Dnr 2020-000226  

 

Kameraövervakning, medborgarservice i stadshuset 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ansöker om tillstånd för kameraövervakning 

kopplat till överfallslarmet hos Medborgarservice. 

 

Ärendebeskrivning 

Personalen på Medborgarservice upplever en ökad känsla av 

otrygghet. I takt med samhällsutvecklingens ökning av kränkningar 

och våldshandlingar har även personalen märkt av detta.  

 

Medborgarservice är en utsatt arbetsplats där besökare emellanåt 

uttrycker sitt missnöje och visar aggression. Tursamt nog har vi hit-

tills inte haft någon riktigt allvarlig incident och vi vill såklart 

minska risken att det kommer att inträffa. 

 

Bland åtgärder som redan är vidtagna kan nämnas dokumenterade 

rutiner vid hot och våld, installerade överfallslarm, återkommande 

utbildningar och samtal samt uppsättning av ”skvallerspegel”. 

Aktuell risk- och väsentlighetsanalys har gjorts. 

 

Som en kompletterande åtgärd vill vi installera kameraövervakning. 

Främst i avskräckande syfte samt för dokumentation då överfalls-

larmet aktiveras. För detta behövs tillstånd från Datainspektionen, 

även om det bara handlar om de tillfällen då överfallslarmet sätts 

igång. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kameraövervakning 

Upplevd otrygghet risk- och väsentlighetsanalys 

_____ 
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§ 139 Dnr 2019-000262  

 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, miljö- och byggnadsnämnden 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Av kommunallagen 6 kapitlet 1 § framgår att kommunstyrelsen ska 

ha uppsikt över övriga nämnders, gemensamma nämnders, och 

kommunala bolags verksamhet. I kommunstyrelsens reglemente 

förtydligas att styrelsens kontinuerligt ska följa verksamheten i öv-

riga nämnder och utöva uppsikt över nämndernas och gemensamma 

nämnders beslut (3 §, punkt 2). 

 

Kommunstyrelsen har ett antal verktyg till sitt förfogande för att 

utöva uppsikten. Bland annat kan styrelsen begära in yttranden och 

upplysningar från andra nämnder.   

 

Kommunstyrelsen har den 17 mars 2020 § 53, i syfte att göra hela 

styrelsen delaktig i uppsikten över nämnderna, gett ledamöter och 

ersättare i uppdrag att följa en nämnd för kommunstyrelsen räk-

ning. Ledamöter och ersättare ska vid styrelsens sammanträden 

lyfta de frågor som kan vara av vikt för styrelsens uppsiktsplikt. 

 

Till att följa miljö- och byggnadsnämnden har Bertil Johansson, Pe-

ter Berndtson, Eva M Larsson och Margareta Jonsson utsetts. Till 

sammanträdet har miljö- och byggnadsnämndens ordförande Knut 

Slettengren bjudits in. 

_____ 
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§ 140 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 1 juni 2020. 

Förteckning över delegationsbeslut den 3 juni 2020. 

_____ 
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§ 141 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 3 juni 2020. 

Förteckning över synpunkter och förslag den 3 juni 2020. 

_____ 
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§ 142 Dnr 2020-000003  

 

Informationsärenden 

 

Presentation av SKR:s undersökning Löpande insikt och Svenskt 

näringslivs undersökning Företagsklimat 

Peter Severin Larsson 

 

Information från personal- och organisationsutskottet 

Roland Norrman 

 

Information från verksamheten 

Anders Einarsson 

_____ 

 

 

 




