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Kommunstyrelsen 2020-08-11  
 

Plats och tid Utbildningslokalen, räddningstjänsten, klockan 08:30 – 12:00 
 
 
Beslutande Erling Cronqvist (C), ordförande 
 Roland Norrman (M) 
 Kjell Henriksson (S) 
 Angeline Eriksson (C) 
 Eric Semb (M) 
 Lars Gustafsson (KD) 
 Bertil Johansson (LP) 
 Peter Berndtson (SD) 
 Ann-Helene Djivjak (SD) 
 

Övriga deltagande  Bo Brink (C), ersättare 
 Christer Sjöberg (M), ersättare 
 Åke Hantoft (C), ersättare 
 Eva M Larsson (MP), ersättare 
 Margareta Jonsson (L), ersättare 
 Annita Asplid (S), ersättare 
 
 Kristoffer Dehlin, ekonomichef, §§ 150, 155, 161 
 Andreas Nilsson, räddningschef, § 151 
 Johanna Andersson, utredare, § 154 
 Gerd Danielsson, ekonom, § 154 
 Andreas Meimermondt, verksamhetschef kultur och utveckling, §§ 157-158 
 Jonas Heintz, kultur- och turistchef, §§ 157-158 
 Jonas Hellsten, ordförande kommunfullmäktige 
 Anders Einarsson, kommunchef 
 Josefin Thedeby, biträdande kommunchef 
 Martina Gustavsson, kommunsekreterare 
 Jonas Påhlsson, kommunsekreterare 
 
Utses att justera Bertil Johansson (LP) 
  
Plats och tid för justering Stadshuset den 12 augusti 2020 klockan 11:00 
 
Paragrafer  §§ 143-161 
 
 
 
Sekreterare __________________________________ 
 Martina Gustavsson 
 
 
 
Ordförande __________________________________ 
 Erling Cronqvist (C) 
 
 
 
Justerande __________________________________ 
 Bertil Johansson (LP)
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 143 Dnr 2020-000045  
 

Svar på motion om kolonilotter i Laholms tätort 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Inger Reinfeldt (TRP) 
att kommunen ska möjliggöra att mark ställs till förfogande för ko-
lonilotter i Laholms stads närområde.  
 
För närvarande finns inga detaljplanelagda områden för kolonilotter 
eller odlingsområden i Laholm. Kommunen kan därmed, i dagslä-
get, inte anvisa mark för ändamålet. Planeringsenheten föreslår att 
frågan utreds vidare i kommande aktualitetsprövning av kommu-
nens översiktsplan samt efterföljande detaljplaneläggning. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 juli 2020. 
Motion den 17 januari 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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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 144 Dnr 2020-000102  
 

Svar på motion om att utreda möjligheten omhänderta rester 

från droger och läkemedel vid Laholms reningsverk 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ingmar Rundberg (SD) 
att kommunen ska utreda möjligheten att förse Laholms renings-
verk med ett reningssteg som tar hand om droger och läkemedels-
rester så att vattenlevande djur och organismer inte skadas. 
 
Laholmsbuktens VA AB skriver i sitt beslut yttrande den 16 juni 
2020 § 85 att läkemedelsrening är en ny teknik utan lagkrav i dags-
läget. De tekniker som finns är i dagsläget relativt kostnadsinten-
siva och energikrävande. 
 
Införande av ett nytt reningssteg på ett avloppsreningsverk kräver 
att verksamheten ansöker om ett nytt tillstånd för anläggningen i 
fråga vilket är en omfattande process. Ängstorps avloppsrenings-
verk har nyligen tagit ett nytt tillstånd i anspråk och är för närva-
rande under intrimning. Detta tillstånd innefattar inte läkemedelsre-
ning. Därmed är det i dagsläget inte aktuellt att dra igång denna 
process för Ängstorps avloppsreningsverk. Istället prioriteras det att 
utreda möjligheten till läkemedelsrening vid framtida större nyinve-
steringar som kräver nya tillstånd på avloppsreningsverken inom 
Laholmsbuktens VA AB:s verksamhet. 
 
Med anledning av vad som framförts av Laholmsbuktens VA AB 
bör motionen avslås. 
 

Beslutsunderlag 

Laholmsbuktens VA AB:s protokoll den 16 juni 2020 § 85. 
Motion den 14 februari 2020. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Roland Norrman (M) med instämmande av Lars Gustafsson (KD): 
Bifall till ledningsutskottets förslag om att avslå motionen.  
Peter Berndtsson (SD) med instämmande av Bertil Johansson (LP): 
Bifall till motionen. 
 
  forts 
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forts 
 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer ledningsutskottets förslag till beslut mot Peter 
Berndtssons förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen be-
slutar i enlighet med ledningsutskottets förslag om att avslå mot-
ionen. 
 
Reservationer 

Peter Berndtsson (SD), Ann-Helene Djivjak (SD) och Bertil Johans-
son (LP) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
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§ 145 Dnr 2020-000105  
 

Försäljning av Tapeten 4 på nya Nyby industriområde  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet. 
 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 31 mars 2020 § 29 godkänt ett reser-
vationsavtal med CT Development AB gällande fastigheten Tape-
ten 4 (ny fastighetsbeteckning) på nya Nyby industriområde. Bola-
get har nu fullgjort sina skyldigheter enligt reservationsavtalet och 
försäljning av fastigheten ska således ske. Med anledning av detta 
har ett köpekontrakt för fastigheten upprättats. Priset för fastigheten 
är 4 358 725 kr. 
 
CT Development AB, som är kommunens motpart i reservationsav-
talet, är även delägare till det senare bildade bolaget Handelsplats 
Laholm AB. Bolaget önskar nu att köpekontraktet ingås med Han-
delsplats Laholm AB. Anledningen till partsbytet är att Handels-
plats Laholm AB är det bolag som tecknat hyresavtal med hyres-
gästerna som ska etablera sig på fastigheten. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 juli 2020. 
Köpekontrakt. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP) med instämmande av Roland Norrman (M): 
Bifall till ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
_____ 
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§ 146 Dnr 2020-000235  
 

Utökning av verksamhetsområde Dalgången i Våxtorp 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige utökar verksamhetsområdet för dricks-, spill- 
och dagvatten i exploateringsområdet del av Våxtorp 2:68, Dal-
gången i Våxtorp. 
 

Ärendebeskrivning 

Laholmsbuktens VA vill utöka verksamhetsområdet för dricks-, 
spill- och dagvatten för exploateringsområdet del av Våxtorp 2:68. 
 
Området Dalgången, del av Våxtorp 2:68, är detaljplanelagt sedan 
1965. Nu ska området exploateras och Laholmsbuktens VA AB har 
fått i uppdrag från kommunstyrelsen i Laholms kommun att ta fram 
förslag på verksamhetsområde för området. Ledningar för dricks-, 
spill- och dagvatten kommer att byggas ut till fastigheterna Våxtorp 
2:144 - 2:170. 
 

Beslutsunderlag 

Laholmsbuktens VA AB:s protokoll den 18 maj 2020 § 70. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Roland Norrman (M): Bifall till ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
_____ 
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§ 147 Dnr 2020-000236  
 

Utökning av verksamhetsområde Merkuriusvägen i Skum-

meslövsstrand 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige utökar verksamhetsområdet för dricks-, spill- 
och dagvatten för området Merkuriusvägen i Skummeslövsstrand. 
 

Ärendebeskrivning 

Laholmsbuktens VA vill utöka verksamhetsområdet för dricks-, 
spill- och dagvatten för området Merkuriusvägen i Skum-
meslövsstrand. 
 
Det aktuella området är detaljplanelagt sedan 2011. Området består 
av 35 avstyckade tomter och 30 arrendetomter. I arbetet med de-
taljplan och utbyggnad av VA är det inte antaget något verksam-
hetsområde för den del i planområdet som omfattar de avstyckade 
tomterna. Verksamhetsområdet ska därför utökas för dricks-, spill- 
och dagvatten till att omfatta tomterna Skummeslöv 24:121 - 
24:155. 
 

Beslutsunderlag 

Laholmsbuktens VA AB:s protokoll den 18 maj 2020 § 71. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Roland Norrman (M): Bifall till ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
_____ 
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§ 148 Dnr 2020-000237  
 

Utökning av verksamhetsområde Fregattvägen, Linnéas väg 

och Kalles väg i Skummeslövsstrand 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige utökar verksamhetsområdet för dricks- och 
spillvatten för området Fregattvägen, Linnéas väg och Kalles väg i 
Skummeslövsstrand. 
 

Ärendebeskrivning 

Laholmsbuktens VA vill utöka verksamhetsområdet för dricks- och 
spillvatten i området Fregattvägen, Linnéas väg och Kalles väg i 
Skummeslövsstrand. 
 
Det aktuella området är detaljplanelagt sedan 2011. Området består 
av 27 avstyckade tomter. I arbetet med detaljplan och utbyggnad av 
VA är det inte antaget något verksamhetsområde. Dagvattensyste-
met som är utbyggt i området är privat och därför ska verksamhets-
området inte omfatta dagvatten. Verksamhetsområdet ska därför 
utökas för dricks- och spillvatten för fastigheterna Skummeslöv 
26:7-26:14 och 26:16-26:34. 
 

Beslutsunderlag 

Laholmsbuktens VA AB:s protokoll den 18 maj 2020 § 72. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Roland Norrman (M): Bifall till ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
_____ 
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§ 149 Dnr 2020-000119  
 

Årsredovisning av användningen av kommunalt partistöd för 

år 2019 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Partiernas redovisning av användningen av 2019 års partistöd med 
bifogade granskningsrapporter läggs till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 29 april 2014 § 75 antagit regler för 
kommunens partistöd att gälla för stöd som betalas ut från och med 
2015. 
 
Enligt kommunallagens bestämmelser innehåller kommunens parti-
stödsregler ett krav på redovisning av partistödets användning. Reg-
lerna föreskriver att en mottagare av partistöd ska årligen lämna en 
skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det 
ändamål som anges 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen, 
nämligen att stärka det politiska partiets ställning i den kommunala 
demokratin. 
 
Redovisningen ska avse perioden 1 januari - 31 december och ges 
in till kommunfullmäktige senast sex månader efter redovisningspe-
riodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska 
granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren 
har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska 
bifogas redovisningen. 
 
Det antecknas att redovisningens innehåll inte ska läggas till grund 
för något ställningstagande från kommunfullmäktiges sida. Full-
mäktiges roll begränsar sig till att ta emot och hålla redovisningen 
tillgänglig för den som vill ta del av den (prop. 2013/14:5 s. 96). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  forts 
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forts 
 
Handlingar angående användningen av 2019 års partistöd har läm-
nats av följande partier: 
 
Centerpartiet den 25 februari 2020. 
Sverigedemokraterna den 13 maj 2020. 
Trygghetspartiet den 18 maj 2020. 
Socialdemokraterna den 25 maj 2020. 
Medborgerlig samling den 25 maj 2020. 
Liberalerna den 3 juni 2020. 
Moderaterna den 9 juni 2020. 
Kristdemokraterna den 9 juni 2020. 
Laholmspartiet den 11 juni 2020. 
Miljöpartiet den 25 juni 2020. 
Vänsterpartiet den 30 juni 2020. 
 

Beslutsunderlag 

Centerpartiets partistödsredovisning. 
Sverigedemokraternas partistödsredovisning. 
Trygghetspartiets partistödsredovisning. 
Socialdemokraternas partistödsredovisning. 
Medborgerlig samlings partistödsredovisning. 
Liberalernas partistödsredovisning. 
Moderaternas partistödsredovisning. 
Kristdemokraternas partistödsredovisning. 
Laholmspartiets partistödsredovisning. 
Miljöpartiets partistödsredovisning. 
Vänsterpartiets partistödsredovisning. 
_____ 
 
Ersättarnas mening 

Christer Sjöberg (M): I regler för att erhålla partistöd finns några 
punkter som man skall leva upp till: 
1/ Lämna in redovisning senast sex månader efter redovisningspe-
rioden 
2/ Visa att man utsett en särskild granskare 
3/ Granskarens rapport skall bifogas redovisningen 
Jag anser att endast några partier lever upp till detta. 
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§ 150 Dnr 2020-000276  
 

Avveckling av föreningen Riksbyggens Kooperativa Hyresrätts-

förening Tangon i Laholm 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktiges viljeinriktning är att en avveckling av 
föreningen Riksbyggens kooperativa Hyresrättsförening 
Tangon i Laholm (769601-332) ska genomföras tillsammans 
med den andra stiftande parten, Riksbyggens ekonomiska före-
ning. 

 
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta 

fram ett avtal med Riksbyggens ekonomiska förening kring av-
vecklingen. 

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommuns dåtida omsorgsnämnd beslutade den 17 novem-
ber 1994. § 173, att föreslå kommunstyrelsen att Riksbyggen skulle 
få i uppdrag att uppföra 32 lägenheter (gruppbostäder med särskild 
service) i grupper om åtta lägenheter i varje byggnad i kvarteret 
Tangon. Utöver beslutet om särskilda boendeplatser skulle det 
byggas ett antal tvårumslägenheter för boende med mindre om-
vårdnadsbehov i anslutning till ovan nämnda boende, så kallat or-
dinärt boende.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 1994, § 157, om 
uppförande av gruppbostäder i kvarteret Tangon samt beslut om 
kommunal borgen om 25 miljoner kr för ändamålet. Per den siste 
december 2019 uppgick lånet som kommunen borgar för till 18 465 
tkr. Fullmäktige tillstyrkte bildandet av Riksbyggens Kooperativa 
Hyresgästförening Tangon i Laholm och godkände det förslag på 
upprättade stadgar för föreningen. 
 
Laholms kommun skulle hyra de nybyggda gruppbostäderna samt 
14 av de tillhörande servicelägenheterna under minst 10 år samt att 
lämna kommunal borgen för hela projektet avseende byggnadskre-
ditiv samt investeringslån. 
 
Avsikten med föreningsformen för bostäderna var att boendet 
skulle bygga på självbestämmande för hyresgästerna. Laholms 
kommun erhöll rätten att utse två styrelseledamöter samt två sup-
pleanter för föreningen. 
  forts 
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Riksbyggens traditionella förvaltningsform innebar att Riksbyggen 
fullt ut ansvarar för den tekniska samt ekonomiska förvaltningen av 
föreningen samt fastighetsskötsel. 
 
Stiftarna till Riksbyggens kooperativa Hyresrättsförening Tangon i 
Laholm, kommunen och Riksbyggen, har i samtal under våren 2020 
kommit fram till att föreningen skall upphöra. Orsaken till före-
ningens upphörande har sin bärighet i att föreningen inte erhåller 
någon ytterligare kommunal borgen för om- och tillbyggnadspro-
jekt. Riksbyggen har också undersökt alternativa finansieringsmöj-
ligheter utan framgång. 
 
Efter beslutet om kommunfullmäktiges viljeinriktning för Tangon 
kommer det framöver skrivas ett avtal mellan Riksbyggen och 
kommunen om hur bland annat fördelning av överskott och fastig-
hetens framtida förvaltning och ägande ska hanteras. Även en tids-
plan ska arbetas fram för föreningens upphörande tillsammans med 
föreningens styrelse. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 juli 2020. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Roland Norrman (M) med instämmande av Bertil Johansson (LP), 
Lars Gustafsson (KD) och Ann-Helene Djivjak (SD): Bifall till led-
ningsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
_____ 
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§ 151 Dnr 2019-000348  
 

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2020-2023 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktig antar föreliggande handlingsprogram för skydd 
mot olyckor 2020-2023. 
 

Ärendebeskrivning 

Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) ska varje kommun ha 
ett handlingsprogram för kommunens räddningstjänst. Handlings-
programmet skall antas av kommunfullmäktige för varje ny man-
datperiod. Räddningstjänsten har tagit fram ett förslag till nytt 
handlingsprogram. Programmet remitterades under hösten 2019 till 
berörda kommuner och myndigheter. Remissvaren har sedan sam-
manställts och handlingsprogrammet har därefter uppdaterats. 
 
Räddningstjänsten föreslår att kommunfullmäktige antar förelig-
gande handlingsprogram för skydd mot olyckor 2020-2023. 
 

Beslutsunderlag 

Räddningstjänstens tjänsteskrivelse den 7 juli 2020. 
Sammanställning av remissvar. 
Handlingsprogram för skydd mot olyckor. 
_____ 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 

Kommunstyrelsen 2020-08-11  
 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 152 Dnr 2020-000064  
 

Ansökan om planbesked Skummeslöv 4:5 i Skummeslövsstrand 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen bifaller ansökan om planbesked för Skum-
meslöv 4:5 i Skummeslövsstrand. 

 
2. Med hänvisning till taxa fastställd av kommunfullmäktige tar 

kommunstyrelsen ut en avgift av sökande om 18 920 kronor för 
planbeskedet. 

 
3. Kommunstyrelsen utökar planuppdraget för Skummeslöv 5:13 

gällande utökning av planområde för fler bostäder samt för wa-
keboardpark på Skummeslöv 4:5. Exploatörerna föreslås fort-
sätta planläggning med egen konsult.  

 
4. Detaljplanearbetets plats i kommunstyrelsens prioriteringslista 

kvarstår. 
 

Ärendebeskrivning 

Den 15 november 2016 § 219 beslutade kommunstyrelsen att bif-
alla en ansökan om planbesked från Fritidshus i Skummeslöv AB, 
för att upprätta en detaljplan för cirka 40 hus av fritidhuskaraktär på 
fastigheten Skummeslöv 5:13 i Skummeslövsstrand. Sökande tilläts 
att påbörja detaljplanearbetet med egen konsult. Ett planavtal för 
det ursprungliga området godkändes av miljö- och byggnadsnämn-
den den 25 april 2018 § 48. 
 
Det finns nu en ansökan om planbesked för att utöka pågående de-
taljplanearbete med fler bostäder på fastigheten Skummeslöv 5:13. 
Vidare finnes en ansökan om planbesked från en exploatör på 
grannfastigheten Skummeslöv 4:5 för en wakepark av större karak-
tär. Miljö- och byggnadsnämnden ser fördelar med att involvera 
etableringarna från båda planbeskeden i en och samma detaljplan.  
 
I dialog med exploatörerna för de båda fastigheterna har ett civil-
rättsligt samarbetsavtal skrivits mellan de båda parterna. Parterna 
kommer fortsätta detaljplaneuppdrag med egen konsult. Fördelen 
med att låta exploatörerna fortsätta med samma konsult efter utök-
ning av planområdet är att denna är insatt i området och utredningar 
vilket bör möjliggöra en snabbare planprocess i det här fallet än om 
kommunen gör detaljplanen själv. 
  forts 
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forts 
 
Syftet med ett nytt planuppdrag blir att utveckla ett bostadsområde 
med en variation av bostäder och fysisk aktivitet. Flerbostadshus, 
rad- och kedjehus samt mindre enheter i form av fritidshus i kom-
bination med en anläggning för fysisk aktivitet är tänkt att skapa ett 
attraktivt område för en bred målgrupp människor. 
 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 17 juni 2020 § 93. 
Ansökan om planbesked. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 

Sökande 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 153 Dnr 2018-000124  
 

Försäljning av del av Knäreds Prästgård 1:9 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner köpebrevet. 
 

Ärendebeskrivning 

Laholm Knäreds Prästgård 1:38 är belägen på Alex väg i Knäred 
intill ett av Laholmshem AB:s befintliga bestånd av flerbostadshus. 
Fastigheten är planlagd för flerbostadshus i ett plan. Laholmshem 
AB har tagit fram ett förslag där de avser bebygga fastigheten med 
tre radhuslängor om totalt 12 lägenheter.  
 
Kommunledningskontoret lät under våren 2019 Forum Fastighetse-
konomi AB värdera byggrätten för hyresrätter på fastigheten. Re-
sultatet av den anger att värdet är mycket lågt om ens något och uti-
från det har Laholmshem accepterat ett pris om 100 000 kronor.  
 
Kommunledningskontoret anser att försäljningen ger ett bra tillskott 
av hyresrätter i Knäred i ett bra läge i tätorten varför försäljningen 
bör genomföras. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 juli 2020. 
Köpebrev undertecknat av Laholmshem den 22 juni 2020. 
Värdeutlåtande. 
_____ 
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§ 154 Dnr 2020-000201  
 

Kommunstyrelsens nämndsplan 2021 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner nämndsplan med budget år 2021 samt 
ekonomisk plan år 2022-2023. 
 

Ärendebeskrivning 

Enligt av fullmäktige antagna principer för ekonomi- och verksam-
hetsstyrning ska nämnderna lämna förslag på ekonomisk plan och 
underlag till kommunplan senast den 31 augusti. 
 
Kommunstyrelsens har fattat beslut om riktlinjer och direktiv för 
arbetet med budget, kommunplan och nämndsplaner för år 2021 
samt ekonomisk plan 2022 - 2023. 
 

Beslutsunderlag 

Förslag till nämndsplan. 
 
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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§ 155 Dnr 2020-000258  
 

Anhållan om att få ianspråkta medel ur resultatfonden 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner att kultur- och utvecklingsnämn-
den får ta i anspråk 1 000 000 kronor ur nämndens befintliga 
resultatfond för inrättande av bidrag till föreningslivet under 
2020.  

 
2. Kommunstyrelsen upplyser kultur- och utvecklingsnämnden 

om att dessa medel inte är möjliga att överföra eller periodisera 
till 2021 års budget. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden har den 22 juni 2020 § 91 frågat 
kommunstyrelsen om möjligheten att ianspråkta 1 000 000 kr av 
nämndens befintliga resultatfond. Nämnden vill använda pengarna 
till att ge bidrag till föreningar på grund av inkomstbortfall som Co-
ronapandemin skapat. Föreningarnas verksamheter har fått ställa in 
eller skjuta upp många delar av vårens verksamhet med tillhörande 
aktiviteter vilket troligtvis kommer påverka aktivitetsbidraget för 
perioden. 
 
Nämnden planerar att avsätta 800 000 kr till en pott för att täcka 
ökade kostnader eller uteblivna intäkter och 200 000 kr till en pott 
som ger föreningar möjligheter att få ersättning för utökade sam-
hällsinsatser. 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden har också antagit regelverk för 
hanteringen av dessa medel som återfinns i tjänsteskrivelsen från 
verksamheten. 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden har efter senaste beslutet av 
kommunfullmäktige i april en resultatfond som uppgår till 4 260 
tkr.  
 
Enligt antagna riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning av 
kommunfullmäktige från februari 2019 får användning av tidigare 
års överskott användas till åtgärder och aktiviteter som inte binder 
upp kommunen för åtagande över tid vilket också kan medföra 
ökade resursbehov i framtiden. Ianspråktagande av medel ska också 
användas i linje med inriktningen som återfinns och fastställts i 
nämndsplanen.   forts 
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forts 
 
Bedömningen är således att dessa medel är av engångskaraktär och 
därmed inte bygger verksamhet över tid. Ianspråktagandet är också 
i linje med antagen nämndsplan och måluppfyllanden som kultur- 
och utvecklingsnämnden önskar uppnå. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 juli 2020. 
Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 22 juni 2020 § 91. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP): Bifall till ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 

Kultur- och utvecklingsnämnden 
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§ 156 Dnr 2020-000048  
 

Växelkassa till Ahla återvinningscentral 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om tilldelning och ansvar för växelkassa 
vid Ahla återvinningscentral i enlighet med kommunledningskon-
torets förslag. 
 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutar om tilldelning och ansvar för kontant-, 
hand- och växelkassor inom nämndens verksamhet.  
 
I samband med att det nya inpasseringssystemet på Ahla återvin-
ningscentral behöver det finnas möjlighet, för de kunder som vill, 
att kunna betala kontant eller med kort. Det behövs därför en kon-
tant växelkassa om 1 000 kr med tillhörande kassaapparat för att 
kunna lämna kvitto och eventuell växel. Ansvarig för växelkassan 
föreslås bli Ronald Sheeran och med Kristofer Johansson som er-
sättare. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 juli 2020. 
_____ 
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§ 157 Dnr 2020-000233  
 

Svar på remiss av Laholms kulturplan 2021-2024 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lämnar följande synpunkter:  
 
- I den övergripande målsättningen stryks att Laholms ska bli en 

av Sveriges ledande kulturkommuner.  
 
- Ordet progressiv i det övergripande målet byts ut mot framåt-

syftande. 
 
- De första två meningarna på sidan 6 under integration byts ut 

mot: Vi ska lyfta fram den svenska/inhemska kulturen som ett 
sätt att integrera den mångfald av människor med olika etniska, 
kulturella och religiösa bakgrunder som väljer att bosätta sig i 
kommunen. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden har remitterat förslag till Laholms 
kommuns kulturplan 2021-2024 till kommunstyrelsen för yttrande 
senast den 31 augusti 2020. 
 
Kulturplanen ska främja ett aktivt och mångfacetterat kulturliv för 
alla människor i alla åldrar. Planen ska stärka Laholms identitet, at-
traktions- och utvecklingskraft och bidra till kommunens övergri-
pande vision; I Laholm vill vi bli fler för en starkare framtid. Här 
förenas livskvalitet och tillväxt för en hållbar utveckling. 
 

Beslutsunderlag 

Laholms kommuns kulturplan 2021-2024. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kjell Henriksson (S): Kommunstyrelsen tillstyrker förslag till La-
holms kommuns kulturplan 2021-2024. 
 
Roland Norrman (M) med instämmande av Ann-Helene Djivjak 
(SD): Texten ska Laholm bli en av Sveriges ledande kulturkommu-

ner stryks i den övergripande målsättningen. 
 
Eric Semb (M) med instämmande av Ann-Helene Djivjak (SD): 
Ordet progressiv, i den övergripande målsättningen, ska bytas ut 
mot framåtsyftande.  forts 
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forts 
 
Roland Norrman (M) med instämmande av Ann-Helene Djivjak 
(SD): De första två meningarna på sidan 6 under integration ska by-
tas ut mot: Vi ska lyfta fram den svenska/inhemska kulturen som ett 
sätt att integrera den mångfald av människor med olika etniska, kul-
turella och religiösa bakgrunder som väljer att bo-sätta sig i kom-
munen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden ställer Roland Norrmans förslag om att stryka text i 
den övergripande målsättningen mot Kjell Henrikssons förslag till 
beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller Roland Norrmans 
förslag. 
 
Ordföranden ställer Eric Sembs förslag till beslut mot Kjell Hen-
rikssons förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller Eric Sembs 
förslag. 
 
Ordföranden ställer slutligen Roland Norrmans förslag om textänd-
ring mot Kjell Henrikssons förslag till beslut och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detsamma. 
______ 
 
Beslutet skickas till: 

Kultur- och utvecklingsnämnden 
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§ 158 Dnr 2020-000194  
 

Svar på remiss av Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-

2024 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lämnar följande synpunkter Hallands kulturstra-
tegi och kulturplan 2021-2024: 
 
- Strategin beskriver inte i tillräcklig omfattning samverkan utan-

för Halland vilket bör vara en viktig regional uppgift. 
 
- Avsnitten om Hallandstrafiken bör generalisera så att det inte 

görs skillnad på olika aktörer inom kollektivtrafiken. 
 
- I strategin omnämns vissa institutioner och aktörer vilket skulle 

kunna innebära fördelar vid t.ex. beslutsprocesser för de in-
stitutioner och aktörer som omnämns i förhållande till de aktö-
rer som inte omnämns. Kommunstyrelsen anser då att det ska 
ges möjligheter till lokala arrangemang som vänder sig till prio-
riterade grupper med något som är nyskapande. 

 
- De nyinrättade färjeförbindelserna med Danmark bör beaktas i 

strategin. 
 
- Vikten av digitalisering för äldre bör beaktas i strategin. 
 

Ärendebeskrivning 

Region Halland har remitterat regionens förslag till kulturstrategi 
och kulturplan 2021-2024 till Laholms kommun. Kultur- och ut-
vecklingsnämnden anser i huvudsak att strategin är väl skriven och 
genomarbetad, och med ambitiösa och högt ställda utvecklingsmöj-
ligheter och mål. Nämnden har följande synpunkter på planen: 
- Strategin beskriver inte i tillräcklig omfattning samverkan utan-

för Halland vilket bör vara en viktig regional uppgift. 
- Avsnitten om Hallandstrafiken bör generalisera så att det inte 

görs skillnad på olika aktörer inom kollektivtrafiken. 
- I strategin omnämns vissa institutioner och aktörer vilket skulle 

kunna innebära fördelar vid t.ex. beslutsprocesser för de in-
stitutioner och aktörer som omnämns i förhållande till de aktö-
rer som inte omnämns. 

- De nyinrättade färjeförbindelserna med Danmark bör beaktas i 
strategin. 

- Vikten av digitalisering för äldre bör beaktas i strategin. forts 
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forts 
 
Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 22 juni 2020 § 92. 
Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Peter Berndtsson (SD) med instämmande av Bertil Johansson (LP) 
och Ann-Helene Djivjak (SD): Kommunstyrelsen ska i sitt re-
missvar föreslå att studieförbundet Ibn Rushed stryks från listan 
över mottagare av bidrag från Region Halland. 
 
Kjell Henriksson (S): Bifall till kultur- och utvecklingsnämndens 
yttrande med tillägg till punkt tre i förslag till beslut. Tillägget är att 
ge möjligheter till lokala arrangemang som vänder sig till priorite-
rade grupper med något som är nyskapande. 
 
Beslutsgång 

Ordförande lägger fram Peter Berndtssons förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. Ordföranden lägger 
därefter fram Kjell Henrikssons förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

 
Reservation 

Bertil Johansson (LP), Peter Berndtsson (SD) och Ann-Helen Djiv-
jak (SD) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 

Region Halland 
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§ 159 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 4 augusti 2020. 
Förteckning över synpunkter och förslag den 4 augusti 2020. 
_____ 
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§ 160 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 4 augusti 2020. 
Förteckning över delegationsbeslut den 4 augusti 2020. 
Räddningstjänstens delegationsbeslut maj 2020. 
Räddningstjänstens delegationsbeslut juni 2020. 
 
_____ 
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§ 161 Dnr 2020-000003  
 

Informationsärenden 

 

Information om skatteintäkter och utjämningssystemet 
Kristoffer Dehlin    

_____ 
 
      
 
 




