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Kommunstyrelsen 2020-11-10  
 
Plats och tid, Campus Laholm, klockan 08:30 – 12:00, 13:00 – 14:45 
 
Beslutande  
Erling Cronqvist (C), ordförande 
Roland Norrman (M) ej § 197 
Kjell Henriksson (S), ej § 197 
Angeline Eriksson (C) 
Eric Semb (M) 
Lars Gustafsson (KD) 
Bertil Johansson (LP), ej § 197 
Peter Berndtson (SD), ej § 214 
Ann-Helene Djivjak (SD), §§ 194-204, 206-210, 212, 223, 226 
Christer Sjöberg (M), § 197 
Ove Bengtsson (S), § 197 
Bo Brink (C), § 197 
Pär-Åke Eriksson (MED), §§, 205, 211, 213-222, 224, 225 
Margareta Jonsson (L) § 214 
 
Övriga deltagande   
Bo Brink (C), ersättare 
Christer Sjöberg (M), ersättare 
Åke Hantoft (C), ersättare, ej § 197 
Eva M Larsson (MP), ersättare, §§ 194–197, 206, 207, 209, 210, 212, 220, 223 
Margareta Jonsson (L), ersättare 
Annita Asplid (S), ersättare, ej §§ 197 och 211 
Ove Bengtsson (S), ersättare 
Pär-Åke Eriksson (MED), ersättare 
 
Kristoffer Dehlin, Ekonomichef, § 207 
Johanna Andersson, utredare, § 211 
Lotta Wolf, avfallsstrateg, § 214 
Kristofer Johansson, driftschef, § 214 
Kenneth Camitz, ordförande socialmänden, § 223 
Christel Sundberg, socialchef, § 233  
Leena Lindeberg, måltidschef, § 226  
Andreas Albjär, köksansvarig, § 226 

Elin Tallqvist, miljöstrateg, § 226 
Niklas Wilsson, verksamhetschef, § 226 
Patrik Eriksson, miljöchef, § 226 
Jonas Hellsten, ordförande kommunfullmäktige 
Anders Einarsson, kommunchef 
Josefin Thedeby, kanslichef 
Jonas Påhlsson, kommuncontroller

 
 
Utses att justera Roland Norrman (M) 
  
Plats och tid för justering Stadshuset den 12 november 2020 klockan 13:00 
 
Paragrafer  §§ 194-226 
 
Sekreterare __________________________________ 
 Jonas Påhlsson 
 
Ordförande __________________________________ 
 Erling Cronqvist (C) 
 
Justerande __________________________________ 
 Roland Norrman (M)



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Kommunstyrelsen 2020-11-10  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 194 Dnr 2020-000285  
 
Motion om användning av pyrotekniska produkter inom tättbe-
byggt område 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen med tillägget 

att beslutet ska gälla hela kommunen och inte begränsas till tät-
bebyggda områden. 

 
2. Kommunfullmäktige antar Allmänna lokala ordningsföreskrifter 

för Laholms kommun, Laholms kommuns författningssamling 
1.3, att gälla från den 1 december 2020. 

 
Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Margareta Jonsson (L) 
och Gudrun Pettersson (C) att fullmäktige beslutar, att det ska vara 
tillåtet att använda pyrotekniska varor endast på nyårsafton och då 
mellan klockan 22.00 och därpå följande dag till klockan 01.00.  
 
Rättslig reglering 
I 3 kap. 7 § ordningslagen (1993:1617), OL, finns en grundläggande 
bestämmelse om till-stånd för användning av pyrotekniska varor. En-
ligt bestämmelsen får pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd 
av polismyndigheten, om användningen med hänsyn till tidpunkten, 
platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada 
på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. 
Tillämpningsområdet för bestämmelsen är inte begränsad till något 
område av visst slag, till exempel till offentlig eller enskild plats. Be-
stämmelsen är främst avsedd att tillämpas på särskilt anordnade ar-
rangemang där en större mängd pyrotekniska varor av kvalificerat 
slag kommer till användning för nöjesändamål, så kallade jubileums-
fyrverkerier och liknande evenemang (prop. 1992/93:210 s. 282 f.). 
 
Trots denna allmänna bestämmelse har det ansetts att det kan finnas 
behov av kompletterande lokala föreskrifter. Enligt 3 kap. 9 § OL får 
kommunen meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller 
del av denna som behövs för att förhindra att människors hälsa eller 
egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor.  
 
 
  forts 
forts 
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Bestämmelsen ger kommunen möjlighet att meddela lokala före-
skrifter om användningen av pyrotekniska varor som sträcker sig 
längre eller är av mera preciserat slag än den allmänna bestämmelsen 
i 3 kap. 7 § OL. Avsikten är att det skall kunna införas krav på till-
stånd för eller förbud mot användning av pyrotekniska varor inom 
ett visst begränsat område eller beträffande varor av visst slag. Behov 
av sådana möjligheter kan tänkas föreligga i fråga om särskilt käns-
liga platser, till exempel vid sjukhus eller vårdhem eller på s.k. inne-
torg, där risken för att människors hälsa eller egendom (till exempel 
husdjur) skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor är 
mera påtaglig. Endast i undantagsfall bör totalförbud införas och då 
med mycket begränsat geografiskt tillämpningsområde, till exempel 
på innetorg (a. prop. s. 123 och 284). 
 
Utöver föreskrifter enligt 3 kap. 9 § OL ger ordningslagen kommu-
nen möjlighet att meddela lokala föreskrifter om användning av py-
rotekniska varor med stöd av 3 kap. 8 § OL i syfte att upprätthålla 
den allmänna ordningen på offentlig plats. 
 
Skillnaden mellan föreskrifterna är att medan lokala föreskrifter 
meddelade med stöd av 3 kap. 8 § OL skall ha som syfte att motverka 
ordningsstörningar till följd av användning av pyrotekniska varor 
och gäller bara på offentlig eller därmed jämställd plats är syftet med 
föreskrifter enligt 3 kap. 9 § OL att förebygga att människors hälsa 
eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska va-
ror och kan avse även andra platser än offentliga. 
 
För båda slagen av föreskrifter gäller enligt 3 kap. 12 § OL att före-
skrifterna inte får angå förhållanden som är reglerade i ordningslagen 
eller i någon annan författning eller som kan regleras i annan ord-
ning. Föreskrifterna får inte heller lägga onödigt tvång på allmän-
heten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes fri-
het. 
 
Kommunens föreskrifter 
I samband med att ordningslagen trädde i kraft kom alla lokala ord-
ningsföreskrifter som meddelats med stöd av allmänna ordningsstad-
gan att upphöra att gälla. Kommunfullmäktige antog den 30 novem-
ber 1995, § 100, nya lokala ordningsföreskrifter för kommunen. Fö-
reskrifterna innehöll inga bestämmelser om användning av pyrotek-
niska varor. 
  forts 
forts 
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Under 2008 väcktes en motion med förslag att fullmäktige skulle be-
sluta om förbud mot användning av pyrotekniska produkter inom 
tättbebyggt område. I motionen påtalades att smällare och raketer 
hade avfyrats inom tättbebyggt område i Laholm i princip varje kväll 
under minst en månad kring jul- och nyårshelgen. Många människor 
har känt obehag och vrede och hundar har blivit vettskrämda. Smäl-
lare har kastats efter människor, brevlådor har sprängts och smällare 
kastats mot fönster. 
 
Efter att yttranden inhämtats från miljö- och byggnadsnämnden, 
räddningstjänsten, servicenämnden och polismyndigheten beslöt 
kommunfullmäktige den 25 september 2008, § 126, att anta ett för-
slag till ändring i kommunens lokala ordningsföreskrifter att gälla 
från och med den 1 december 2008 innebärande att tillstånd av po-
lismyndigheten krävs inom hela kommunen för att använda pyrotek-
niska varor under hela året med undantag för påskafton, valborgs-
mässoafton och nyårsafton från kl. 18.00 och därpå följande dag till 
kl. 01.00. 
 
Bedömning 
Som ovan anförts gäller enligt 3 kap. 12 § OL att lokala föreskrifter 
inte får lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefo-
gade inskränkningar i den enskildes frihet. I förarbetena till ord-
ningslagen betonades vikten av att kommunerna meddelar endast så-
dana lokala föreskrifter som verkligen behövs. Alltför långtgående 
föreskrifter som saknar stöd i allmänhetens rättsmedvetande leder 
lätt till att respekten för bestämmelserna undergrävs. Det är således 
angeläget att kommunerna noga prövar vilka bestämmelser som be-
hövs liksom bestämmelsernas geografiska tillämpningsområde inom 
kommunen. Sålunda bör förbud eller påbud begränsas till att gälla 
endast för sådana områden där ett verkligt behov föreligger (a. prop. 
s. 142). Vad gäller förbud mot användning av pyrotekniska varor an-
fördes i propositionen att endast i undantagsfall bör totalförbud infö-
ras och då med mycket begränsat geografiskt tillämpningsområde, 
till exempel på innetorg (a. prop. s. 123). 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets protokoll den 3 november 2020 § 172. 
Motion om användning av pyrotekniska produkter 
Förslag på reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter för La-
holms kommun, LFS 1.3 
  forts 
forts 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Bertil Johansson (LP) med instämmande av Roland Norrman (M) 
och Ann-Helene Djivjak (SD): Bifall till ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med föslaget. 
_____ 
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§ 195 Dnr 2020-000316  
 
Hyror och avgifter inom kultur- och utvecklingsnämndens verk-
samheter 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till hyror och avgif-
ter inom kultur- och utvecklingsnämnden, Laholms kommuns för-
fattningssamling 2.17, att gälla från och med den 1 januari 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
I samband med upprättande av budget för nästkommande år görs en 
översyn av gällande hyror och avgifter inom kultur- och utvecklings-
nämndens verksamheter.  
 
Förslag till hyror och avgifter föreslås gälla från och med den 1 ja-
nuari 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets protokoll den 3 november 2020 § 176. 
Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 21 september 2020 
§ 121. 
Förslag till hyror och avgifter för 2021. 
Jämförelse av Hyror och avgifter 2015–2020. 
_____ 
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§ 196 Dnr 2020-000346  
 
Översyn av studieförbundsbidrag 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag på reviderade bestäm-
melser om bidrag till studieförbund, Laholms kommuns författnings-
samling 7.12, att gälla från den 1 januari 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Kultur och utvecklingsnämndens beredningsutskott gav den 4 april 
2020 verksamheten i uppdrag att utreda Laholms kommuns fördel-
ningsmodell till studieförbunden. Det rådande bidragssystemet i La-
holms kommun baseras på snittet av antalet studietimmar för de tre 
senaste åren. Den totala bidragsramen fastställs i kultur- och utveckl-
ingsnämndens budget.  
 
Det nya bidragssystemet syftar till att stärka flera viktiga parametrar. 
Det är i stort sett baserat på det system som staten och de allra flesta 
halländska kommunerna använder. I de nya riktlinjerna kommer 
verksamhetsbidragen beräknas både utifrån antal studietimmar och 
deltagare. Halva beräkningsunderlaget utgörs av föregående år, och 
resterande del utgörs av genomsnittet för de två åren dessförinnan.  
 
Det som är en stor skillnad är organisationsbidrag och tillgänglig-
hetsbidrag. Organisationsbidraget syftar till att 10 procent av det to-
tala bidraget ska gå till studieförbund som har en omfattande stadig-
varande verksamhet. Dvs. att ha en del av bidraget avsatt för studie-
förbund som innehar en viss volym (2 000 studietimmar och 100 
unika deltagare) för att de ska kunna bygga långsiktig verksamhet. 
Tillgänglighetsbidrag syftar till att 8 procent av det totala bidraget 
ska gå till den verksamhet där deltagare med funktionsnedsättning 
haft behov av förstärkta pedagogiska insatser, och där det inneburit 
merkostnader. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets protokoll den 3 november 2020 § 177. 
Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 19 oktober 2020 § 
141. 
Förslag till bestämmelser om bidrag till studieförbund, LFS 7.12.  
 
 
  forts 
forts 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Berndtson (SD): Kultur- och utvecklingsnämnden ska vid sin 
prövning av bidragsärenden stärka sin uppsiktsplikt så att föreningar 
som har uttalat, eller på annat sätt syften att motverka villkoren i för-
eningsbidragens intention inte får del av våra skattemedel.  
 
Bertil Johansson (LP): Bifall till ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer ledningsutskottets förslag mot Peter Berndtsons 
förslag och finner att kommunstyrelsens beslutar i enlighet med led-
ningsutskottets förslag. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande besluts-
gång: 
Ja-röst för bifall till ledningsutskottets förslag. 
Nej-röst för bifall till Peter Berndtsons förslag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med fem ja-röster mot fyra nej-röster beslutar kommunstyrelsen i 
enlighet med ledningsutskottets förslag. 
 
Reservationer 
Peter Berndtson (SD) och Ann-Helene Djivjak (SD) reserverar sig 
mot beslutet. 
_____ 
 
 

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare Ja-röster Nej-röster Avstår 
Roland Norrman (M)  X   
Kjell Henriksson (S) X    
Angeline Eriksson (C) X    
Eric Semb (M)  X   
Lars Gustafsson (KD) X    
Bertil Johansson (LP) X    
Peter Berntson (SD)  X   
Ann-Helene Djivjak (SD)  X   
Erling Cronqvist (C) X    
Summa 5 4   
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§ 197 Dnr 2020-000317  
 
Revidering av bidrag till allmänna samlingslokaler 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till revidering av 

bestämmelser om bidrag till allmänna samlingslokaler, Laholms 
kommuns författningssamling 7.9, med följande ändringar:  
 
§ 6 ska ändras till Bidrag utöver detta regelverk ska prövas i sär-
skild ordning av kultur- och utvecklingsnämnden. 
 
§ 7 f) ska ändras så att föreningarna ska ha minst 20 000 kr per 
år i hyresintäkter för att ta del av bidrag.  
 
Bestämmelserna ska gälla från och med den 1 januari 2021 då 
tidigare bestämmelser om bidrag till allmänna samlingslokaler 
ska upphöra att gälla. 
 

2. Ansökningar som avser 2021 års verksamhet, men inkommit un-
der 2020, ska behandlas enligt det nya regelverket.  

 
Ärendebeskrivning 
Kultur- och utvecklingsnämnden gav den 28 november 2018 § 185 
verksamheten i uppdrag att göra en översyn av det befintliga regel-
verket för stöd till föreningar. Detta skedde mot bakgrund av att olika 
typer av föreningar behandlas olika utifrån det nuvarande regelverket 
och att behov kunde identifieras av att skapa ett harmoniserat, hel-
täckande och inkluderande bidragssystem. 
 
Beslutsunderlaget har tagits fram i dialog med föreningslivet för att 
bredda perspektiven i så stor utsträckning som möjligt. Dialogen 
med berörda föreningar har genomförts i form av två remissförfa-
rande, ett i september 2019 och under maj och juni 2020. Under 2019 
hölls även fokusgrupper med samtliga bidragsberättigade föreningar 
och representanter från alla kommunens samlingslokaler. Samtliga 
remissvar och åsikter i fokusgrupperna har beaktats i detta förslag. 
 
Vid framtagandet av detta förslag har utgångspunkten varit att för-
slaget skall vara ekonomiskt neutralt för Laholms kommun men att 
de finansiella resurserna skall fördelas på ett sådant sätt att det opti-
merar den totala samhällsnyttan.  forts 
forts 
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Syftet med revideringen är att det ska vara mer rättvist, transparant 
och premierande för de föreningar som har lokaler som frekvent nytt-
jas. Detta kan innebära att lokaler som ej nyttjas i större utsträckning 
slås ut och får lägga ner sin verksamhet.  
 
Om kommunfullmäktige antar förslaget påverkar det 2021 års ansök-
ningar om bidrag som redan kommit in under 2020. Kultur- och ut-
vecklingsnämnden föreslår att dessa ansökningar ska behandlas uti-
från det nya regelverket i januari 2021, istället för att använda det 
nuvarande regelverket i december 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets protokoll den 3 november 2020 § 178. 
Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 21 september 2020 
§ 124. 
Förslag till bestämmelser om bidrag till allmänna samlingslokaler, 
LFS 7.9. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Erling Cronqvist (C) med instämmande av Lars Gustafsson (KD): 
Bifall till ledningsutskottets förslag med ändring av § 6 enlig föl-
jande: Bidrag utöver detta regelverk ska prövas i särskild ordning av 
kultur- och utvecklingsnämnden. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram Erling Cronqvists förslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Roland Norrman (M), Bertil Johansson 
(LP), Kjell Henriksson (S), Annita Asplid (S) och Åke Hantoft (C) i 
handläggningen av ärendet. 
_____ 
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§ 198 Dnr 2020-000322  
 
Plan- och bygglovstaxan 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige antar förslag till ny plan- och bygglovs-

taxa, Laholms kommuns författningssamling 2.6, att gälla från 
och med den 1 januari 2021. 

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 januari 

2021 baseras plan- och bygglovstaxan på 2021 års prisbasbelopp 
(47 600 kronor). 

 
Ärendebeskrivning 
Den av kommunfullmäktige beslutade taxan för plan- och bygglovs-
verksamheten grundar sig till stor del på Sveriges kommuner och 
landstings, SKL (numera SKR, Sveriges kommuner och regioner) 
underlag till plan- och bygglovstaxa 2011. Under åren från 2011 då 
taxan infördes har samhällsbyggnadskontoret identifierat nödvän-
diga förändringar och ny taxa har beslutats vid flera tillfällen vilket 
har inneburit större eller mindre förändringar. 
 
Ändringar i taxan 
Miljö- och byggnadsnämnden har nu identifierat flera områden där 
taxan behöver ändras. Dessa ändringar avser ändringar för tydlighet 
vid beräkning av taxan, ändringar som bättre ska spegla nedlagd 
handläggning samt justering av prisbasbelopp. 
 
Justering av prisbasbelopp 
Den av kommunfullmäktige beslutade taxan för plan- och bygglovs-
verksamheten är baserad på prisbasbeloppet. Som multiplicerings-
faktor i taxan används en tusendel av prisbasbeloppet, för 2020 är 
prisbasbeloppet 47 300 kronor och för år 2021 ökas prisbasbeloppet 
till 47 600 kronor. 
 
Som ett exempel kan anges att bygglovskostnaden för en nybyggnad 
på 200 m2 inklusive startbesked, planavgift, nybyggnadskarta och 
utstakning ökar med 1 190 kronor om taxan beräknas med 2021 års 
prisbasbelopp jämfört med 2020 års prisbasbelopp (en ökning från 
56 554 till 56 912 kronor).  
 
 
 
  forts 
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Miljö- och byggnadsnämnden anser att taxan är konstruerad så att 
den ska följa prisbasbeloppet samt spegla nedlagd handläggningstid 
och med hänsyn till det bör plan- och bygglovstaxan för 2021 baseras 
på 2021 års prisbasbelopp. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets protokoll den 3 november 2020 § 179. 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 23 september 2020 § 
127. 
Förslag till plan- och bygglovtaxa, LFS 2.6. 
_____ 
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§ 199 Dnr 2020-000321  
 
Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar föreslagna justeringar i taxa för tillsyn en-
ligt strålskyddslagen, Laholms kommuns författningssamling 2.8.3, 
att gälla från och med den 1 januari 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har gjort en översyn av taxan för till-
syn inom strålskyddslagens område.  
 
Avgifterna i LFS 2.8.3 § 2 indexregleras årligen utifrån senast redo-
visat prisindex för kommunal verksamhet, PKV. Prisindex för kom-
munal verksamhet personalkostnader redovisades den 24 augusti 
2020 för år 2021 till 2 %. 
 
I samband med beslut om nämndsplan för år 2020–2023 tog miljö- 
och byggnadsnämnden beslut om att höja avgifterna inom miljökon-
toret. 
 
Översynen innebär att timtaxan för tillsyn inom strålskyddslagens 
område höjs med 41 kronor/timme från 989 till 1 030 kronor/timme. 
 
Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets protokoll den 3 november 2020 § 180. 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 23 september 2020 § 
125. 
Förslag till taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen (LFS 2.8.3). 
_____ 
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§ 200 Dnr 2020-000320  
 
Taxa för prövning enligt lagen med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar föreslagna justeringar i nuvarande taxa 
för prövning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturen-
hållning och skyltning, Laholms kommuns författningssamling 
2.8.2, att gälla från och med den 1 januari 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljökontoret har gjort en översyn av taxan för prövning enligt lagen 
med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. 
 
Avgifterna i LFS 2.8.2 § 2 indexregleras årligen utifrån senast redo-
visat prisindex för kommunal verksamhet, PKV. Prisindex för kom-
munal verksamhet personalkostnader redovisades den 24 augusti 
2020 för år 2021 till 2 %. 
 
I samband med beslut om nämndsplan för år 2020–2023 tog miljö- 
och byggnadsnämnden beslut om att höja avgifterna inom miljökon-
toret. 
 
Översynen innebär att timtaxan för prövning enligt lagen med sär-
skilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning höjs med 41 
kronor/timme från 989 till 1 030 kronor/timme.  
 
Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets protokoll den 3 november 2020 § 181. 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 23 september 2020 § 
124. 
Förslag till taxa för prövning enligt lagen med särskilda bestämmel-
ser om gaturenhållning och skyltning (LFS 2.8.2). 
_____ 
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§ 201 Dnr 2020-000319  
 
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar föreslagna justeringar i taxa för offentlig 
kontroll av livsmedel, Laholms kommuns författningssamling 2.8.4, 
att gälla från och med den 1 januari 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har gjort en översyn av taxan för of-
fentlig kontroll av livsmedel.  
 
Avgifterna i LFS 2.8.4 § 6, § 7, § 13 indexregleras årligen utifrån 
senast redovisat prisindex för kommunal verksamhet, PKV. Prisin-
dex för kommunal verksamhet personalkostnader redovisades den 24 
augusti 2020 för år 2021 till 2,0 %. 
 
I samband med beslut om nämndsplan för år 2020–2023 tog miljö 
och byggnadsnämnden beslut om att höja avgifterna inom miljökon-
toret. 
 
Enligt Livsmedelslagen ska två olika taxor tillämpas, en lägre avgift 
för registrering och kontrolltid för annan offentlig verksamhet och 
utredning av klagomål där restid ingår, och en högre avgift för årliga 
offentliga kontroller där restiden inte ingår. Enligt livsmedelslagen 
krävs full kostnadstäckning för kontrollen. Taxornas lydelse följer 
SKR:s förslag. Timtaxan för registrering och kontrolltid för annan 
offentlig verksamhet och utredning av klagomål enligt livsmedelsla-
gen, höjs med 41 kronor/timme från 989 till 1 030 kronor/timme. 
Timtaxan för årlig offentlig kontroll enligt livsmedelslagen, höjs 
med 49 kronor/timme från 1 193 till 1 242 kronor/timme. 
 
Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets protokoll den 3 november 2020 § 182. 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 23 september 2020 § 
123. 
Förslag till taxa för offentlig kontroll av livsmedel (LFS 2.8.4). 
_____ 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 16 

Kommunstyrelsen 2020-11-10  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 202 Dnr 2020-000318  
 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar föreslagna justeringar i taxa för prövning 
och tillsyn inom miljöbalkens område, Laholms kommuns författ-
ningssamling 2.8.1, att gälla från och med den 1 januari 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljökontoret har gjort en översyn av taxan för prövning och tillsyn 
inom miljöbalkens område. Utgångspunkten för översynen har varit 
att anpassa taxan till aktuellt kostnadsläge, ändrade bestämmelser 
och förändringar i tidsåtgång för tillsyn för olika verksamheter. 
 
Avgifterna i LFS 2.8.1 § 6 indexregleras årligen utifrån senast redo-
visat prisindex för kommunal verksamhet, PKV. Prisindex för kom-
munal verksamhet personalkostnader redovisades den 24 augusti 
2020 för år 2021 till 2 %. 
 
I samband med beslut om nämndsplan för år 2020–2023 tog miljö- 
och byggnadsnämnden beslut om att höja avgifterna inom miljökon-
toret. 
 
Översynen innebär att timtaxan för tillsyn inom miljöbalkens område 
höjs med 41 kronor/timme från 989 till 1 030 kronor/timme. 
 
Utöver taxehöjningen har följande justeringar gjorts: 
Timavgift betalas för varje påbörjad halvtimme. Idag betalas ti-
mavgift för nedlagd halvtimme. 
I taxebilaga A införs fast avgift istället för timavgift för handlägg-
ning av anmälan om användning av bekämpningsmedel i punkt 85 
och 86. 
I taxebilaga B justeras tiden för tillsyn av större jordbruk med djur-
hållning uppåt med en timme för att avgiften ska spegla den faktiskt 
nedlagda handläggningstiden. För lantbruk med minde än 100 djur-
enheter och växtodlare ändras fast årlig avgift till besöksavgift. Det 
innebär att man betalar efter att tillsyn gjorts istället för att betala en 
fast årlig avgift i förväg.  
Tillsyn av tandläkarmottagning finns både i bilaga A och bilaga B. 
Det föreslås att hänvisning sker i taxebilaga B till taxebilaga A. 
 
Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2021. 
  forts 
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Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets protokoll den 3 november 2020 § 183. 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 23 september 2020 § 
126. 
Förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, 
LFS 2.8.1. 
_____ 
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§ 203 Dnr 2020-000323  
 
Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen, 
lag om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar föreslagna justeringar i avgifter för till-
ståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och lik-
nande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkeme-
del, Laholms kommuns författningssamling 2.3, att gälla från och 
med den 1 januari 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har gjort en översyn av avgiften för 
tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och 
liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läke-
medel. 
 
Avgifterna i LFS 2.3, § 1, § 2, § 5, § 6 och § 7 indexregleras årligen 
utifrån senast redovisat prisindex för kommunal verksamhet, PKV. 
Prisindex för kommunal verksamhet personalkostnader redovisades 
den 24 augusti 2020 för år 2021 till 2,0 %. 
 
Miljökontoret har under 2019–2020 gjort en tidsanalys om hur lång 
tid varje process tar i arbetstimmar och detta är justerat i det nya för-
slaget på avgifter. 
 
I samband med beslut om nämndsplan för år 2020–2023 tog miljö- 
och byggnadsnämnden beslut om att höja avgifterna inom miljökon-
toret. 
 
Förslag till tillägg i LFS 2.3 om ytterligare uttag av avgifter för hand-
läggning inom alkohollagen och lag om tobak och liknande produk-
ter: 
 
Alkohollagen 
Påminnelseavgift: 
− Första påminnelse för ej inkommen restaurangrapport 1 030 kro-

nor (1 timme) 
− Andra påminnelse för ej inkommen restaurangrapport 1 030 kro-

nor (1 timme)  
 
  forts 
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− Om restaurangrapport inte lämnas in, eller om rapporten lämnas 
in efter den 30 april året efter perioden restaurangrapporten av-
ser, debiteras fast tillsynsavgift inklusive eventuella påminnelse-
avgifter samt maximalt belopp för den rörliga delen i tillsynsav-
giften. 

− Extra tillsynsavgift för öppnat tillsynsärende som leder till ett 
beslut om ingripande enligt alkohollagen, 5 150 kr (5 timmar). 

 
Lag om tobak och liknande produkter 
− Extra tillsynsavgift för öppnat tillsynsärende som leder till ett 

beslut om ingripande enligt Lag om tobak och liknande produk-
ter, 5 150 kr (5 timmar). 

 
I den ordinarie avgiften för tillsyn inom tobak och alkohol ingår: lö-
pande inre tillsyn, riktad inre tillsyn, yttre tillsyn med minst ett besök 
per år. Eventuellt extra arbete i ett tillsynsärende som leder till ett 
ingripandebeslut från miljö- och byggnadsnämnden debiteras med 5 
150 kronor, 5 timmars extra arbete. 
 
Restaurangrapport ska lämnas till miljö- och byggnadsnämnden sen-
ast den 1 mars efterföljande år. Om denne inte är registreras så kan 
kommunen inte fastställa den rörliga delen i tillsynsavgiften och 
folkhälsomyndigheten får inte in de uppgifter de behöver för att full-
göra sitt uppdrag. Därför föreslås påminnelseavgifter, samt att till-
ståndshavaren hamnar i högsta gruppering på den rörliga delen i till-
synsavgiften, om restaurangrapport inte kommen in innan den 30 
april efterföljande år som ett verktyg för att säkerställa så att restau-
rangrapport registreras enligt gällande regelverk. 
 
För allt avgiftsuttag enligt självkostnadsprincipen gäller att beräk-
ningen av avgifter och kostnader måste vara försvarlig, och att av-
gifterna korresponderar mot endast verkligt motiverade kostnader 
som föranleds av den berörda verksamheten. Under självkostnadsta-
ket bestämmer kommunen vilken grad av avgiftstäckning den vill ha 
för olika verksamheter. Täckningsgraden kan vara alltifrån 0 till 100 
procent. Kommunerna kan välja att variera avgiftstäckningen för 
olika verksamheter och låta hela eller delar av kostnaden i stället fi-
nansieras med skatter. 
 
 
 
  forts 
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Enligt Alkohollagen 8 kapitlet 10 § får kommunen även ta ut avgift 
för tillsyn enligt 9 kapitlet, av den som har serveringstillstånd och av 
den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller servering 
av folköl. 
 
Enligt Lag om tobak och liknande produkter 8 kapitlet 2 § får en 
kommun ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver tillstånds-
pliktig försäljning enligt 5 kapitlet 1 § och av den som bedriver an-
mälningspliktig försäljning enligt 5 kapitlet 15 §. 
 
Taxan ska gälla från och med 1 januari 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets protokoll den 3 november 2020 § 184. 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 23 september 2020 § 
128. 
Förslag till avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohol-
lagen, lag om tobak och liknande produkter samt lagen om handel 
med vissa receptfria läkemedel. (LFS 2.3). 
_____ 
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§ 204 Dnr 2020-000315  
 
Förskole - och fritidshemstaxa 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet återremitteras till barn- och ungdomsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Grundskolans läroplan (Lgr11) reviderades 2016 där bland annat fri-
tidshemmet fick en ny läroplansdel. Syftet med revideringen var att 
förtydliga fritidshemmets uppdrag och höja kvalitén. 2018 revidera-
des förskolans läroplan av samma anledning. Det förtydligade och 
förändrade uppdraget för såväl fritidshemmet som förskolan kräver 
andra förutsättningarna för det praktiska arbetet. Framför allt behövs 
det mer tid för uppföljning, utvärdering och planering av verksam-
heten med syfte att utveckla undervisningens kvalitet.  
 
Behovet av kollegialt lärande, där personal tillsammans analyserar 
och utvärderar sin undervisning och sin profession, har ökat. För att 
skapa bättre förutsättningar för personal i förskolan och fritidshem-
met samt för att höja kvalitén i verksamheten, föreslår barn- och ung-
domsnämnden att antal planeringsdagar ska vara sex dagar per läsår. 
Idag har verksamheterna fyra planeringsdagar.  
 
Vidare föreslås att förskolan och fritidshemmet ges möjlighet att 
stänga verksamheten en dag per månad klockan 16.00 med syfte att 
ha gemensam arbetsplatsträff. Föräldrar som har behov av omsorg 
efter klockan 16.00 ska erbjudas sådan omsorg.  
 
För att genomföra dessa förändringar behöver förskole- och fritids-
hemstaxan revideras då denna idag reglerar antal studiedagar. Barn- 
och ungdomsnämnden föreslår en ny skrivning om planeringsdagar 
som ersätter den befintliga punkten om studiedagar. I den nya skriv-
ningen är det inte angett specifikt hur många planeringsdagar det ska 
vara per kalenderår. Det framgår också att om planeringsdagar inne-
bär att platsen inte kan utnyttjas i normal omfattning erhålls ingen 
avgiftsnedsättning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bertil Johansson (LP) med instämmande av Ann-Helene Djivjak 
(SD): Ärendet ska återremitteras till barn- och ungdomsnämnden. 
 
 
  forts 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 
och finner att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till barn- och 
ungdomsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets protokoll den 3 november 2020 § 185. 
Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 21 oktober 2020, § 92. 
Förslag på justering av förskole - och fritidshemstaxa, LFS 2.5. 
 
Ersättarnas mening 
Margareta Jonsson (L) tillstyrker kommunstyrelsens beslut om att 
återremittera ärendet. 
_____   
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§ 205 Dnr 2020-000290  
 
Avgifter för vård och omsorg 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till avgifter för vård- 
och omsorg inom socialtjänsten, Laholms kommuns författnings-
samling 2.9, att gälla från och med den 1 januari 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Införande av avgifter i kommunal Hälso- och sjukvård inom social-
nämndens verksamhetsområde. 
 
Kommunens möjligheter att ta ut avgifter regleras i Socialtjänstlagen 
8 kap 2 §. Här anges att kommunen får ta ut skäliga avgifter och att 
avgiften inte få överskrida kommunens självkostnad. Kommunens 
rätt att ta ut avgift för kommunal Hälso- och sjukvård regleras i 
Hälso- och sjukvårdslagen 17 kap 8 § som kommunen ska erbjuda 
enligt 12 kap 1 och 2 §§ och 14 kap 1§. 
 
Liksom övriga avgifter grundas detta på brukarens inkomster, förbe-
hållsbelopp (boendekostnad, minimibelopp och individuellt tillägg), 
biståndsbeslutad insatstid, kommunens självkostnad och högsta av-
gift inom ram för högkostnadsskyddet (maxtaxan). 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets protokoll den 3 november 2020 § 186. 
Socialnämndens protokoll den 25 augusti 2020 § 68. 
Förslag till avgifter för vård och omsorg, LFS 2.9. 
_____ 
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§ 206 Dnr 2020-000293  
 
Ändringar i avgifter för användning av offentlig plats i Laholms 
kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige föreslås anta föreliggande förslag för ändringar 
i Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Laholms kommun, 
Laholms kommuns författningssamling 2.1, att gälla från och med 1 
januari 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Under sommaren 2020 blev Skummeslövsstrands torg färdigbyggt 
med en torgyta med två nya torgplatser. Som en följd av detta behö-
ver de lokala ordningsföreskrifterna och tillhörande avgifter uppdat-
eras så att även dessa torgplatser finns med och möjliggör närings- 
och försäljningsverksamhet i kustområdet. Avgifterna föreslås regle-
ras i likhet med övriga försäljningsplatser inom kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets protokoll den 3 november 2020 § 175. 
Förslag till ändringar i avgifter för användning av offentlig plats i 
Laholms kommun, LFS 2.1 
_____ 
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§ 207 Dnr 2020-000201  
 
Kommunplan och nämndsplan med budget år 2021 samt ekono-
misk plan år 2022-2023 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Nämndernas budgetramar 
Driftbudgetens nettobudgetramar år 2021 uppgår för respektive 
nämnd till följande: 
 
Kommunfullmäktige   2 330 tkr 
Kommunstyrelsen   174 330 tkr 
Kommunstyrelse, VA-verksamhet  0 tkr 
Kommunstyrelsen, avfallsverksamhet  0 tkr 
Kultur- och utvecklingsnämnden  235 310 tkr 
Miljö- och byggnadsnämnden   16 615 tkr 
Barn- och ungdomsnämnden    552 510 tkr 
Socialnämnden   520 790 tkr 
 
Övergripande 
1. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till budget 

och kommunplan för år 2021 med angivna gemensamma resul-
tatmål. 

 
2. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till finansi-

ella mål för verksamheten.  
 
3. Kommunens utdebitering för år 2021 fastställs till 20:58 kronor 

per skattekrona.  
 
4. Resultat-, kassaflödes- och balansbudgeten fastställs. 

 
5. Kommunstyrelsen bemyndigas att under år 2021 utnyttja kredit 

som tillfällig likviditetsförstärkning upp till ett belopp av 92 000 
tkr.     

 
6. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå bor-

gen för Laholmshem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 1 300 000 tkr, jämte därpå löpande ränta 
och kostnader, för Kommunfastigheter i Laholm AB:s låneför-
pliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 075 000 tkr, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader och för Fastighets AB 
Klarabäck i Laholms låneförpliktelser upp till ett totalt högsta   
    forts 
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lånebelopp om 105 000 tkr, jämte därpå löpande ränta och kost-
nader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebre-
vens respektive ursprungliga lånebelopp. 

 
7. Borgensavgiften för Laholmshem AB och Fastighets AB Klara-

bäck I Laholm ska under 2021 uppgå till 0,35 procent på utnytt-
jad borgen vid utgången av avgiftsåret. I borgensavgiften ingår 
en avgift om 0,05 procent vilket motsvarar värdet av den ekono-
miska fördel som bolaget har genom att inte behöva ta ut pant-
brev i fastigheterna. 

 
8. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om omdisponering 

mellan nämnder som är en följd av organisatoriska förändringar, 
interndebiteringssystem eller andra förändringar av mindre om-
fattning som inte är av principiell betydelse. 

 
9. Kommunstyrelsen bemyndigas att omdisponera medel från an-

slag för oförutsedda investeringsutgifter till andra nämnder och 
inom sin egen verksamhet. 

 
10. Påbörjande medges för investeringar under år 2020 för vilka an-

slag finns upptagna i budget för år 2021. 
 

11. Kommunstyrelsen bemyndigas att från finansförvaltningens an-
slag för volymökningar och oförutsedda kostnader omdisponera 
medel till kommunstyrelsens och övriga nämnder vid behov. 

 
12. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att anpassa 

Kommunplan och nämndsplan med budget år 2021 samt ekono-
misk plan år 2022–2023 till kommunfullmäktiges beslut om ny 
förvaltningsorganisation den 27 oktober 2020 § 100. 

 
13. Kommunstyrelsen delegerar till ledningsutskottet att från finans-

förvaltningens anslag för volymökningar och oförutsedda kost-
nader omdisponera medel till kommunstyrelsen och övriga 
nämnder vid behov. 

 
Kommunalt partistöd 
Enligt av kommunfullmäktige den 29 april 2014, § 75, beslutade reg-
ler för kommunalt partistöd utges det lokala partistödet till partier 
som är representerade i fullmäktige i enlighet med vad som före-
skrivs i 4 kap. 29 § andra stycket kommunallagen. forts 
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Partistödet består av grundstöd och mandatstöd. Grundstöd utges år-
ligen med lika belopp till varje parti. Mandatstöd utges årligen till 
varje parti med lika belopp för varje ledamotsplats som partiet har i 
fullmäktige.    
 
Grundstödets och mandatstödets belopp beslutas årligen av fullmäk-
tige i samband med fastställande av kommunens budget. 
 
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilket en 
vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). 
 
I reglerna föreskrivs vidare 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 kommunalla-
gen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Om redovis-
ning och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § andra stycket kom-
munallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven 
tid utbetalas inget stöd för nästkommande år. 
 
Det antecknas att vid redovisning och granskning av partistöd för år 
2019 har samtliga partier gett in redovisning och granskningsrapport 
före utgången av den tidsfrist som partistödsreglerna föreskriver, 
dvs. senast den 30 juni 2020.  
 
1. Anslaget för partistöd år 2021 fastställs till 1 237 600 kronor, 

varav grundstödet utgör 23 800 kronor per parti och mandatstö-
det 23 800 kronor per mandat. 

 
2. För år 2021 betalas partistöd ut enligt följande: 
 
Parti/mandat Grundstöd/kr Mandatstöd/kr Totalt/kr 
Socialdemokraterna (8) 23 800 190 400 214 200 
Centerpartiet (7) 23 800 166 600 190 400 
Moderaterna (7) 23 800 166 600 190 400 
Sverigedemokraterna (7) 23 800 166 600 190 400 
Laholmspartiet (3) 23 800 71 400 95 200 
Kristdemokraterna (2) 23 800 47 600 71 400 
Medborglig samling (2) 23 800 47 600 71 400 
Liberalerna (2) 23 800 47 600 71 400 
Vänsterpartiet (1) 23 800 23 800 47 600 
Trygghetspartiet (1) 23 800 23 800 47 600 
Miljöpartiet (1) 23 800 23 800 47 600 forts 
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Totalt 261 800 975 800 1 237 600 
 
3. Partierna erinras om att enligt kommunens regler för partistöd 

ska en mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redovis-
ning som visar att partistödet har använts för det ändamål som 
anges 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Till redovis-
ningen ska fogas ett granskningsintyg. Enligt 4 kap. 31 § andra 
stycket kommunallagen ska redovisningen avse perioden 1 janu-
ari – 31 december och ges in till kommunfullmäktige senast sex 
månader efter redovisningsperiodens 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 redovis-
ningen. 

 
4. För att erhålla partistöd ska stödberättigat parti årligen senast den 

31 december skriftligen lämna uppgift till kommunstyrelsen om 
partiets organisationsnummer, styrelseledamöter, bankgiro eller 
plusgiro.   

 
Ärendebeskrivning 
Samverkan Laholm lägger fram ett förslag till kommunstyrelsens 
ledningsutskott avseende kommunplan med budget 2021 samt eko-
nomisk plan 2022-2023. 
 
Kommunstyrelsen fattade den 12 maj 2020 beslut om riktlinjer och 
direktiv för nämndernas arbete med budget och kommunplan. Bud-
getramarna för 2021 och planåren efter bygger på kommunplanbe-
slutet 2020 samt under innevarande år godkända förändringar som 
påverkar efterföljande år. Den 28 maj 2019 beslutade kommunfull-
mäktige om reduceringar av styrelsen och nämndernas ramar som 
även påverkade budgetåret 2021. Reduceringarna för 2021 uppgår 
till 14,2 miljoner kronor. 
 
Kommunfullmäktige har under april månad 2019 beslutat om en ny 
vision för kommunen. Visionen tog avstamp i att befolkningen år 
2040 ska uppgå till 30 000 invånare. I beslutet om ny vision fastställ-
des också fyra olika målområden med totalt fem gemensamma resul-
tatmål som kommunfullmäktige ska följa under åren 2020–2023.  
 
     forts 
forts 
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Nämnderna har utifrån visionen arbetat med en reviderad nämnds-
plan för år två, 2021, av fyraårsperioden med möjligheter och utma-
ningar inom målområdena samt beskrivit effekterna som nämnderna 
vill uppnå och bidraga med på lång sikt för en ökad måluppfyllelse.  
 
Mot bakgrund av det begränsade finansiella utrymmet för resursför-
stärkningar har kompensation för volymökningar och kostnadsök-
ningar, som är en följd av tidigare fattade beslut, eller där nämnderna 
på kort sikt har små möjligheter att påverka kostnaderna, prioriterats. 
Dessutom kompenseras nämnderna för tillkommande lokalkostnader 
till följd av ny- och ombyggnationer. Därutöver sker även vissa am-
bitionshöjande satsningar.  
 
I budgetbeslutet har nämnderna kompenserats med volymföränd-
ringar utifrån kommunens befolkningsprognos. Det är andra gången 
kommunen tillämpar denna princip. Tidigare har nämnderna erhållit 
kompensation i efterhand för volymförändringarna. Budgetramarna 
innehåller följaktligen kompensation för volymer under 2021 i bud-
getförslaget. Nämnderna erhåller i budgetbeslutet den ram som 
nämnden kan förväntas erhålla för att bedriva verksamheten under 
2021. Inga ytterligare tillskott för befolkningsförändringarna kom-
mer beaktas under 2021.  
 
Kultur- och utvecklingsnämndens ram för 2021 gällande anslag för 
gymnasieverksamheten är oförändrad trots sjunkande elevtal. Anled-
ningen till detta är att andelen externa elever som erhåller sin under-
visning från andra huvudmän, andra kommuner och friskolor, har 
ökat. Problematiks med att denna andel har ökat medför svårigheter 
att bedriva gymnasieskola som för 2020 med bibehållna program, 
bibehållen kvalitet samt en bibehållen administration för skolan. Då 
nämnden behåller motsvarande ram för 2021 som för 2020 uppgår 
således elevpengen i snitt för verksamheten till 117 830 kronor vilket 
medför ett totalanslag om 106 870 tusen kronor. 
 
Budgeterat resultat för år 2021 uppgår till 32,7 miljoner kronor. För 
de två nästkommande åren är de planerade resultatöverskotten 20,5 
miljoner kronor och 31,5 miljoner kronor. 
 
 
 
     forts 
forts 
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För att uppnå kravet på en långsiktig god ekonomisk hushållning har 
kommunen haft som målsättning tidigare att det finansiella överskot-
tet ska uppgå till ett belopp som motsvarar minst 2,0 procent av skat-
teintäkter, generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgifter un-
der en rullande treårsperiod. Inför 2020 justerade detta till att uppgå 
till 1,0 procent. 
  
Inför kommunplanbeslutet 2021 har den finansiella målsättningen 
sats till att resultatet för 2021 ska uppgå till 2,1 procent, 1,3 procent 
och 1,9 procent för åren 2022 och 2023. Resultatmålet beaktas i för-
hållande till skatteintäkter, kommunalekonomis utjämning, generella 
statsbidrag och fastighetsavgift. Stor osäkerhet råder dock gällande 
planeringen avseende vilka effekter coronapandemin har de kom-
mande åren för kommunen. 
 
Investeringsplanen för de tre nästkommande åren inrymmer investe-
ringar om totalt ca 494,5 miljoner kronor. Av detta belopp svarar 
VA- och avfallsverksamheten för ca 162,9 miljoner kronor, cirka 33 
procent. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets protokoll den 26 oktober 2020 § 170. 
Samverkan Laholms överväganden och ställningstaganden.  
Förslag till kommunplan med budget 2021 samt ekonomisk plan 
2022-2023. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunplan med budget år 2020 
samt ekonomisk plan år 2021–2022 
Erling Cronqvist (C) med instämmande av Roland Norrman (M) och 
Lars Gustafsson (KD): Bifall till ledningsutskottets förslag i sin hel-
het. 
 
Kommunstyrelsens budgetram 
Bertil Johansson (LP): Kommunstyrelsens budgeram ska utökas med 
2 miljoner kronor för fria resor för pensionärer med kollektivtrafiken 
under lågtrafiktid inom kommunens gränser. Anslaget finansieras 
genom ökad utdebitering. 
 
 
     forts 
forts 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer ledningsutskottets förslag mot Bertil Johanssons 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med led-
ningsutskottets förslag.   
 
Reservation 
Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot beslutet. 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens budgetram 
Kjell Henriksson (S): Kultur- och utvecklingsnämndens budgetram 
ska utökas med 2,5 miljoner kronor för arbetsmarknadsåtgärder. An-
slaget finansieras genom minskat resultatöverskott. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer ledningsutskottets förslag mot Kjell Henrikssons 
förslag och finner att kommunstyrelsens beslutar i enlighet med led-
ningsutskottets förslag. 
 
Reservation 
Kjell Henriksson (S) reserverar sig mot beslutet. 
 
Barn- och ungdomsnämndens budgetram 
Kjell Henriksson (S): Barn- och ungdomsnämndens budgetram ska 
utökas med totalt 10 miljoner kronor varav 7 miljoner kronor ska 
användas till höjd grundskole- och förskolepeng. Tre miljoner kronor 
ska användas för utveckling av stödfunktionerna. Anslaget finansie-
ras genom minskat resultatöverskott. 
   
Bertil Johansson (LP): Barn- och ungdomsnämndens budgetram ska 
utökas med totalt 10 miljoner kronor för att skolresultaten ska för-
bättras. Anslaget finansieras genom ökad utdebitering. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer ledningsutskottets förslag mot Kjell Henrikssons 
förslag respektive Bertil Johanssons förslag och finner att kommun-
styrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag. 
 
Reservation 
Kjell Henriksson (S) och Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot 
beslutet. 
 
     forts 
forts 
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Socialnämndens budgetram  
Kjell Henriksson (S): Socialnämndens budgetram ska utökas med to-
talt 15,6 miljoner kronor varav 5,6 miljoner kronor ska användas för 
att premiera vårdpersonal inom äldreomsorgen med en engångser-
sättning motsvarande 5 000 kronor per anställd.  
 
Engångsersättningen gäller vårdpersonal inom äldreomsorgen och 
LSS som arbetat minst 3 månader mellan den 1 mars 2020 och den 
31 december 2020. Fem miljoner kronor avsätts för att utökad be-
manning motsvarande ytterligare en medarbetare per enhet, totalt 
elva nya medarbetare. Fem miljoner kronor avsätts till kompetensut-
veckling för personalen. Anslaget finansieras genom minskat re-
sultatöverskott. 
 
Bertil Johansson (LP): Socialnämndens budgetram ska utökas med 
totalt 10 miljoner kronor att täcka kostnader för ökat vårdbehov samt 
för att utöka personaltätheten, Anslaget finansieras genom ökad ut-
debitering.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer ledningsutskottets förslag mot Kjell Henrikssons 
förslag respektive Bertil Johanssons förslag och finner att kommun-
styrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag. 
 
Reservation 
Kjell Henriksson (S) och Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot 
beslutet. 
 
Kommunstyrelsens investeringsram 
Kjell Henriksson (S): Av investeringsanslaget ska 7 miljoner kr av-
sättas till gång- och cykelbana Hasslöv-Skottorp planåret 2022. 
 
Bertil Johansson (LP): Kommunstyrelsen investeringsanslag ska ut-
ökas med 10 miljoner kronor per år för att rusta upp det lokala väg-
nätet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer ledningsutskottets förslag mot Kjell Henrikssons 
förslag respektive Bertil Johanssons förslag och finner att kommun-
styrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag. 
 
     forts 
forts 
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Reservation 
Kjell Henriksson (S) och Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot 
beslutet. 
 
Utdebitering 
Bertil Johansson (LP): Kommunens utdebitering för år 2021 ska vara 
21:58 kronor per skattekrona. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer ledningsutskottets förslag mot Bertil Johanssons 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med led-
ningsutskottets förslag. 
 
Reservation 
Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot beslutet. 
 
Slutligen lägger ordföranden fram ledningsutskottet förslag i övrigt 
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
_____ 
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§ 208 Dnr 2020-000156  
 
Medel för utdelning av presentkort till anställda i Laholms kom-
mun 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige medger kommunstyrelsen tilläggsanslag om 
3 300 000 kr för presentkort till kommunens anställda. Kostnaden 
ska belasta 2020 års rörelsekapital.  
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av rådande coronapandemin föreslås att samtliga an-
ställda tilldelas ett presentkort om 1 300 kr. Presentkortet ska dels 
premiera goda arbetsinsatser utförda av Laholms kommuns anställda 
dels stödja den lokala handeln. 
 
Julgåvor till anställda är skattefria för de anställda om värdet inte 
överstiger 450 kronor inklusive moms. I gåvans värde räknas inte 
arbetsgivarens kostnader för administration och transporter av gå-
vorna. 
 
Under perioden 1 juni 2020 till 31 december 2020 gäller en tillfällig 
skattefrihet för gåvor från arbetsgivaren upp till ett värde på 1 000 
kronor per anställd. Detta gäller utöver de möjligheter att ge skatte-
fria gåvor som redan tidigare funnits, exempelvis julgåvor. Beslutet 
träder i kraft 1 juni och gäller för gåvor som lämnas från 1 juni till 
och med 31 december 2020. 
 
Under våren delade Laholms kommun ut presentkort om 150 kr per 
anställd. Totalt innebar det 2 530 presentkort. Av dessa utnyttjades 
70% till en kostnad om 266 000 kr.  
 
Förslaget är nu att dela ut ett presentkort med en begränsad giltig-
hetstid, från den förste januari 2021 och 6 månader framåt. Present-
kortet gäller i all typ av handel (varor och tjänster förutom alkohol, 
tobak och spel) inom Laholms kommun. Kostnaden för 2 530 pre-
sentkort om 1 300 kr är 3 289 000 kr.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 november 2020.  
 
 
  forts 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Bertil Johansson (LP) med instämmande av Peter Berndtson (SD), 
Ann-Helene Djivjak (SD) och Kjell Henriksson (S): Bifall till kom-
munledningskontorets förslag.  
forts 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram kommunledningskontorets förslag till be-
slut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 
_____ 
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§ 209 Dnr 2020-000345  
 
Ändringar i allmänna lokala ordningsföreskrifter för Laholms 
kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till ändringar i all-
männa lokala ordningsföreskrifter för Laholms kommun att gälla 
från och med 1 januari 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
De lokala ordningsföreskrifterna innehåller bestämmelser om hur 
den allmänna ordningen i Laholms kommun ska upprätthållas. Ser-
vicekontoret lägger nu förslag på ett par förändringar i de lokala ord-
ningsföreskrifterna. 
 
Hundar på stranden 
Kommunen har fått in flera synpunkter på reglerna för hundar på 
stranden. Servicekontoret föreslår att tiderna regleras i likhet med 
Båstad kommun för att sammankoppla vandringsmöjligheterna. För-
slaget innebär att hundar får vistas på havsstranden under badsä-
songen mellan klockan 18:00 och 08:00. 
 
Grävtillstånd och trafikanordningsplan 
Juridiska personer såväl som privatpersoner ska ansöka om grävtill-
stånd på kommunal mark. Driftenheten hanterar cirka ett trettiotal 
ansökningar per år. Användning av och arbeten i allmän platsmark 
samt återställande ska utföras enligt våra lokala anvisningar. I vissa 
fall upprättas även markavtal. När grävtillståndet påverkar trafik och 
trafiksäkerhet ska det även ansökas om en trafikanordningsplan gö-
ras (TA-plan).  
 
Mottagande, hantering och uppföljning av grävtillstånd och TA-pla-
ner innebär betydande administration. Hittills har Laholms kommun 
inte tagit ut några avgifter för hanteringen av dessa ansökningar. Det 
är rimligt att den som ansöker också får stå för kommunens hante-
ringskostnader. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets protokoll den 3 november 2020 § 174. 
Driftenhetens tjänsteskrivelse den 21 oktober 2020 
Förslag till ändringar av allmänna lokala ordningsföreskrifter för La-
holms kommun, LFS 1.3   
  forts 
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forts 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kjell Henriksson (S) med instämmande av Ann-Helene Djivjak 
(SD): Ärendet ska remitteras till miljö- och byggnadsnämnden avse-
ende förändringen av reglerna för hundar på stranden. 
 
Roland Norrman (M) med instämmande av Bertil Johansson (LP): 
Bifall till ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller remitteras 
till miljö- och byggnadsnämnden och finner att kommunstyrelsen 
ska avgöra ärendet idag.  
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande besluts-
gång: 
Ja-röst för bifall till att ärendet ska avgöras idag. 
Nej-röst för att ärendet ska remitteras till miljö- och byggnadsnämn-
den. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med sex ja-röster mot två nej-röster och en som avstår beslutar kom-
munstyrelsen att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordföranden lägger därefter fram ledningsutskottets förslag till be-
slut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslag. 
 
Reservationer 
Kjell Henriksson (S) och Ann-Helene Djivjak (SD). 
  forts 

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare Ja-röster Nej-röster Avstår 
Roland Norrman (M) X   
Kjell Henriksson (S)  X  
Angeline Eriksson (C) X   
Eric Semb (M) X   
Lars Gustafsson (KD) X   
Bertil Johansson (LP) X   
Peter Berntson (SD)   X 
Ann-Helene Djivjak (SD)  X  
Erling Cronqvist (C) X   
Summa 6 2 1 
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Ersättarnas mening 
Annita Asplid (S) instämmer i Kjell Henrikssons förslag om remiss 
till miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Eva M Larsson (MP): Vi i MP anser att tiden 18:00 är för tidigt för 
hundar ska vistas på stranden. Vi tycker att 20:00 gälla eftersom 
många finns kvar på stranden längre än till 18:00. 
_____ 
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§ 210 Dnr 2020-000289  
 
Ändringar av lokala ordningsföreskrifter för torghandel, La-
holms kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till ändringar i Lo-
kala ordningsföreskrifter för torghandeln i Laholms kommun, La-
holms kommuns författningssamling 1.5, att gälla från och med 1 
januari 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Under sommaren 2020 blev Skummeslövstorg färdigbyggt med en 
torgyta avsedd med två nya torgplatser. Som en följd av detta behö-
ver de lokala ordningsföreskrifterna uppdateras så att även dessa 
torgplatser finns med och möjliggör närings- och försäljningsverk-
samhet i kustområdet. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets protokoll den 3 november 2020 § 173. 
Driftenhetens tjänsteskrivelse den 21 oktober 
Förslag till ändringar i Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i 
Laholms kommun, LFS 1.5 
_____ 
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§ 211 Dnr 2020-000054  
 
Översyn av reglemente för Pensionärsrådet och Funktionsrätts-
rådet 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunens funkt-

ionsrättsråd att gälla från och med den 1 januari 2021. 
 
2. Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunens pension-

ärsråd att gälla från och med den 1 januari 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Under våren 2020 genomfördes en utredning av kommunlednings-
kontoret med slutmål att revidera reglementena för Kommunala 
pensionärsrådet och Kommunala funktionsrättsrådet. Det hade tidi-
gare framkommit att råden hade olika förutsättningar både vad gällde 
stöd från politiken och tjänstepersoner, men också vad gällde ekono-
miskt stöd. Huvudspåret i framtagandet har varit likabehandlings-
principen. I kommunallagen finns inget som säger att det måste fin-
nas kommunala råd. 
 
Syftet med att revidera rådens reglementen har varit att det ska bli 
tydligt att det är de politiska nämnderna som är avsändaren gentemot 
råden, samt att det finns en tydlig struktur där kommunens tjänste-
mannaorganisation, de kommunala råden samt alla förtroendevalda 
vet förutsättningarna och ramarna kring arbetet med, och resursför-
delningen för, de kommunala råden. Förhoppningen är att de kom-
munala råden blir ett sätt att öka delaktigheten och inflytandet för 
vissa samhällsgrupper. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets protokoll den 3 november 2020 § 187. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-20 
Reglemente för kommunens pensionärsråd 
Reglemente för kommunens funktionsrättsråd 
Yttranden från miljö- och byggnadsnämnden, barn- och ungdoms-
nämnden, kultur- och utvecklingsnämnden, socialnämnden, Kom-
munala funktionsrättsrådet, SKPF. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bertil Johansson (LP) med instämmande av Roland Norrman (M): 
Bifall till ledningsutskottets förslag. 
  forts 
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Kjell Henriksson (S): Bifall till ledningsutskottets förslag med föl-
jande ändring: Samtliga deltagare i råden ska ha rätt till arvode. Även 
ersättare ska ha närvarorätt på sammanträdena. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-
styrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande besluts-
gång: 
Ja-röst för bifall till ledningsutskottets förslag. 
Nej-röst för bifall till Kjell Henrikssons förslag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reservation 
Kjell Henriksson (S) reserverar sig mot beslutet. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Annita Asplid i handläggningen av ären-
det.   
_____   

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare Ja-röster Nej-röster Avstår 
Roland Norrman (M) X    
Kjell Henriksson (S)  X   
Angeline Eriksson (C) X    
Eric Semb (M) X    
Lars Gustafsson (KD) X    
Bertil Johansson (LP)  X   
Peter Berntson (SD) X    
Pär-Åke Eriksson (MED) X    
Erling Cronqvist (C) X    
Summa 7 2  
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§ 212 Dnr 2020-000036  
 
Grannhörande angående ändrad användning för del av byggnad 
från industrilokal till träningslokal på Industrigatan 29 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet utgår. 
 
Ärendebeskrivning 
Det har inkommit ett grannhörande från miljö- och byggnadsnämn-
den avseende bygglov för ändrad användning för del av byggnad från 
industrilokal till träningslokal på fastigheten Johannesdal 10 belägen 
på Nyby industriområde i Laholm. Grannhörandet har kommit till 
kommunstyrelsen med anledning av att Laholms kommun äger intil-
liggande fastigheter, Nyby 5:1, Nyby 1:15 samt Fälgen 5.  
 
Planeringsenheten har delegation från kommunstyrelsen att svara på 
grannhörande från miljö- och byggnadsnämnden. Då detta ärende ar 
av principiell art så utnyttjas inte delegationsrätten.  
 
Planeringsenheten anser att då den sökta verksamheten strider mot 
gällande detaljplan så finns en oro kring hur framtida etableringar 
och möjligheten att sälja mark på ny Nyby verksamhetsområde på-
verkas. Även befintliga verksamheters, framförallt verksamheter 
med miljötillstånd, möjlighet till utökning kan komma att påverkas.  
Om bygglovet beviljas anser planeringsenheten att en översyn av de-
taljplanerna för Nyby verksamhetsområde bör ske i framtiden. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 oktober 2020. 
Grannhörande med tillhörande bilagor daterat 2020-10-20 
_____ 
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§ 213 Dnr 2017-000341  
 
Reservationsavtal för småhusbebyggelse i Ysby 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner reservationsavtalet. 
 
Ärendebeskrivning 
I Ysby har kommunen tre tomter lediga för småhusbebyggelse. En 
av dessa har företaget HalmstadHus AB haft reservation på tidigare. 
Reservationen har dock gått ut och företaget önskar en ny reservat-
ion. Planeringsenheten har ställt sig positiva till detta och tagit fram 
ett reservationsavtal för Ysby 21:20 som gäller under 12 månader 
från det att kommunen undertecknar avtalet. Priset för tomten är det 
av kommunfullmäktige tidigare fastställda priset på 164 479 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 oktober 2020. 
Reservationsavtal den 23 oktober 2020. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
HalmstadHus AB, c/o Calle Göransson, Sandåsvägen 12H, 302 28 
Halmstad  
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§ 214 Dnr 2020-000084  
 
Byggnation av ny lakvattenreningsanläggning på Ahla samt åt-
gärder för att minska inträngande grundvatten 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte tillmötesgå Jonabs krav på ersätt-
ning för tillkommande kostnader, då företaget inte uppfyllt sina åta-
gande med hänvisning till anbud och allmänna bestämmelser. 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser en tillkommande kostnad för arbete som Jonab utfört 
med ny lakvattenreningsanläggning på Ahla återvinningscentral. 
Kommunen som beställare och Jonab som utförande entreprenör har 
olika uppfattning om denna extra kostnad.     
 
Jonab vann anbudet som totalentreprenör, det vill säga både som pro-
jektör och utförande entreprenör, för lakvattenreningsanläggningen 
som byggs på Ahla. Som underlag i förfrågningsunderlaget har rit-
ningar från WSP bifogats och i dessa ritningar var den föreslagna 
anläggningen uppritad under kraftledningen som löper genom salix-
fälten. Laholm påpekade tidigt att föreslagen placering endast var en 
principskiss och att anläggningen skulle anpassas till områdets för-
utsättningar.  
 
På synen, innan det fysiska arbetet påbörjades, föreslog Jonab att an-
läggningen skulle flyttas österut för att komma ifrån en kraftledning. 
Denna ändring godtog Laholms kommun och arbetet påbörjades. En 
tid in i utförandet framkom det från Jonabs sida att den nya place-
ringen medförde en annan massbalans och med det ökade kostnader. 
Laholms kommun bad då Jonab att precisera kostnaden. Jonab in-
kom med äta nr. 4, där kostnaden preciserade till 1,6 miljon kronor 
samt en skiss och beräkning över massbalansen. Vid denna tidpunkt 
var dock det mesta av arbetet redan utfört.   
 
Efter att kommunen mottagit denna äta har kommunen och Jonab 
fört en dialog. Dialogen har inte lett till någon lösning. Däremot har 
Jonab kommit in med en lägre och mer preciserad äta på 1,1 miljon 
kronor.     
 
Enligt villkor i allmänna bestämmelser, ABT06, måste en äta med-
delas skriftligt och godkännas av beställare innan åtgärder/arbetet ut-
förs. Detta är förtydligat genom ett tillägg i ABT06 kap 2 §6 under 
AFD.23 i administrativa föreskrifter. forts 
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Lakvattenanläggningens placering är nu öster om kraftledningen vil-
ket är en bättre placering än det föreslag som WSP ritade upp. Ar-
betsmiljö- och säkerhetsmässigt framöver är detta ett mycket säkrare 
och bättre alternativ. Laholm är nöjda med hur anläggningen flytta-
des och hur den nu är uppbyggd.  
 
De extra kostnader som Jonab inte hade räknat med i sitt anbud och 
som de nu vill ha betalt för är främst för flytten av massor på området 
och utfyllnad av den stora svackan där den stora lagringsdammen 
placerades. Det har varit stora mängder massor som flyttats på om-
rådet som krävt extra resurser av Jonab med bland annat fler maski-
ner, dumprar och grävmaskiner, och mantimmar. Den ändrade pla-
cering medförde även att mycket mer skog behövde avverkas.    
 
Det är rimligt att tillmötesgå Jonab med viss ersättning för denna äta. 
Förslagsvis för den avskogning som skett som beräknas ha kostat 88 
556 kr. Även för två veckors schaktning och flytt av massor i april 
till en kostnad av 276 690 kronor.  Total ersättning enligt detta för-
slag uppgår till 365 246 kr. 
 
Beslutsunderlag 
Driftenhetens tjänsteskrivelse den 2 november 2020.  
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Peter Berndtson (SD) i handläggningen 
av ärendet. 
_____ 
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§ 215 Dnr 2020-000292  
 
Funktionsprogram förskola 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen anmodar barn- och ungdomsnämnden att utforma 
funktionsprogram för förskoleverksamhet senast den 28 februari 
2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Funktionsprogrammet fungerar som ett styrdokument och ett un-
derlag för kommunikation mellan de personer som berörs vid utfor-
mande av förskola exempelvis; vid beställning, utvärdering, plane-
ring, utformning, upphandling och uppförande av lokaler ämnade för 
förskolans verksamhet. Det ska underlätta förståelsen av förskolans 
funktioner. Funktionsprogrammet ska kommunicera värden, funkt-
ioner och målsättning med den verksamhet som bedrivs på förskolan 
och ge möjligheter att forma förskolan på olika sätt inom en yttre 
ram. 
 
Ambitionen är att skapa lokaler som stödjer verksamheten i en smi-
dig och snabb byggprocess, vilket förutsätter att verksamhetens 
funktionskrav är kända. Funktionsprogrammet blir ett komplement 
till Kommunfastigheters projektanvisningar. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har tillsynsansvar enligt miljöbalken 
över för- och grundskolor i kommunen. Förskolorna ska utformas så 
att en god inne- och utemiljö skapas samt att ett gott smittskydd möj-
liggörs. För att underlätta planeringen inför uppförande eller om-
byggnation av förskolor är det viktigt att tydliggöra de krav som 
ställs ur hälso- och miljösynpunkt.  
 
Utarbetandet av funktionsprogrammet ska ske i ett kommunövergri-
pande samarbete mellan barn- och ungdomsnämnden, Kommunfas-
tigheter i Laholm AB, miljö- och byggnadsnämnden och fastighets-
strategen. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets protokoll den 3 november 2020 § 196. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 september 2020. 
_____ 
 
Beslutet skickas till:  
Barn- och ungdomsnämnden   
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§ 216 Dnr 2020-000324  
 
Inriktningsbeslut Framtida vattenförsörjning för Laholmsbuk-
tens VA 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger styrelsen för Laholmsbuktens VA AB i upp-
drag att föra vidare dialog med Sydvatten med syfte att föreslå för 
kommunerna hur den nuvarande dricksvattenförsörjningen i Halm-
stad och Laholm kan kompletteras med uttag ur Bolmen genom den 
vattendom och den infrastruktur som Sydvatten förfogar över, där en 
viss mängd vatten pekas ut för ändamålet att försörja Halmstadsom-
rådet med vatten för dricksvattenförsörjning. 
 
Ärendebeskrivning 
Laholmsbuktens VA har under en tid arbetat med frågan om hur den 
allmänna dricksvattenförsörjningen för Halmstads och Laholms 
kommuner ska vara uppbyggd för att möta en växande befolkning, 
möta ett förändrat klimat och hantera de hot som nuvarande vatten-
resurser är utsatta för. 
 
Målsättningen är att Laholmsbuktens VA AB kan redovisa ett förslag 
till lösning för den framtida dricksvattenförsörjningen för Halmstads 
och Laholms kommuner baserat på samverkan med Sydvatten för 
ställningstagande hos respektive kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets protokoll den 3 november 2020 § 188. 
Laholmsbuktens VA AB:s protokoll den 16 september 2020 § 106. 
Inriktningsbeslut, framtida vattenförsörjning för Laholmsbuktens 
VA AB. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Laholmsbuktens VA AB 
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§ 217 Dnr 2020-000262  
 
Remiss av betänkandet Ett nationellt sammanhållet system för 
kunskapsbaserad vård (SOU 2020:36) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom betänkandet Ett nationellt sam-
manhållet system för kunskapsbaserad vård. 
 
Ärendebeskrivning 
Regeringen tillsatte en utredning om ”Genomförandet av ett nation-
ellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård” 2018, då man 
såg ett behov av att stärka förutsättningar för att bästa möjliga kun-
skap ska användas i hälso- och sjukvården. Utredningen lämnar ett 
flertal förslag, bedömningar och rekommendationer med syfte att 
stärka strukturer för en god hälso- och sjukvård. 
 
Utredningens förslag har primärt två syften, dels att öka förutsätt-
ningarna för staten att göra de insatser som mest effektivt bidrar till 
att målen med hälso- och sjukvården nås, dels att öka förutsättning-
arna för hälso- och sjukvårdens professioner att arbeta kunskapsba-
serat. 
 
Utredningen har en riktning av utveckling för att kunna möta invå-
narnas behov och förväntningar inom vård och omsorg utifrån nöd-
vändig samverkan för att skapa värde för patienten. Utredningen lyf-
ter fram komplexiteten inom hälso- och sjukvården med många olika 
aktörer. För att få ihop hälso- och sjukvården till en fungerande hel-
het behövs strukturer och väl fungerande samarbeten. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets protokoll den 3 november 2020 § 190. 
Socialnämndens protokoll den 22 september 2020 § 84. 
Remisshandlingar: Ett nationellt sammanhållet system för kunskaps-
baserad vård. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Socialdepartementet 
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§ 218 Dnr 2018-000542  
 
Revidering av kommunstyrelsens behörighetsregler inför ny 
mandatperiod 2019-2022 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till behörighetsreg-

ler att gälla från och med den 12 november 2020, då kommun-
styrelsens beslut den 12 november 2019, § 247, ska upphöra att 
gälla. 

 
2. Kommunchefen ges i uppdrag att föra förteckning över de per-

soner som vid varje tidpunkt innehar de funktioner som anges i 
behörighetsreglerna. 

 
Ärendebeskrivning 
I samband med att kommunen till exempel ingår avtal eller andra 
rättshandlingar begärs ibland bevis på vem som tecknar kommunens 
firma. 
 
Firmatecknare är en civilrättslig term. Den används beträffande per-
soner som utsetts av styrelsen för till exempel ett aktiebolag att före-
träda bolaget och teckna dess firma. 
 
Kommunallagen innehåller inga regler om firmateckning motsva-
rande de som finns i den associationsrättsliga lagstiftningen. 
 
Inom kommunalrätten får man skilja på vem som har befogenhet att 
besluta om att ingå ett avtal och vem som har befogenhet att repre-
sentera kommunen vid avtalstecknandet. 
 
Beslutskompetensen bestäms av kommunallagens regler om beslu-
tanderättens fördelning, bland annat reglerna om kommunstyrelsens 
rätt att delegera sin beslutanderätt. 
 
Representationskompetensen, dvs. rätten att underteckna handlingar 
som krävs för verkställande av kommunstyrelsens beslut regleras för 
styrelsens vidkommande i 42 § i styrelsens reglemente.  
 
Där föreskrivs att skrivelser, avtal och andra handlingar från styrel-
sen ska på styrelsens vägnar undertecknas av ordföranden och kon-
trasigneras av anställd som styrelsen bestämmer.  forts 
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forts 
 
Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden. Beslut som 
fattas med stöd av delegering samt skrivelser, avtal och andra hand-
lingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som 
fattat beslutet. 
 
Kommunledningskontoret föreslår följande behörighetsregler inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde: 
 
Delgivning 
Behöriga att ta emot delgivning med kommunstyrelsen: Ordföran-
den, kommunchefen, kommunjuristen, styrelsens sekreterare eller 
assistent inom kanslienheten. 
 
Kontrasignation 
Skrivelser, avtal och andra handlingar som beslutas av kommunsty-
relsen eller av styrelsens utskott ska kontrasigneras av kommunche-
fen eller kommunjuristen eller av ekonomichefen (handlingar inom 
ekonomienhetens verksamhetsområde såsom låne- och borgensför-
bindelser), verksamhetschefen för servicekontoret (handlingar inom 
servicekontorets verksamhetsområde) eller av räddningschefen 
(handlingar inom räddningstjänstens verksamhetsområde). 
 
Delegationsbeslut 
Beslut som fattas med stöd av delegering samt skrivelser, avtal och 
andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas 
av den som fattat beslutet. 
 
Övriga fullmakter 
Rätt att säga upp av kommunen upptaget lån till betalning när så be-
döms förmånligt för kommunen: Ekonomichefen. 
 
Rätt att teckna avtal med bank, bankgiro eller plusgiro om öppnande 
eller avslutande av konto för kommunens räkning, inklusive central-
konto (s.k. koncernkonto) och dispositionskonton: Ekonomichefen. 
 
Rätt att teckna avtal med bank eller betalkortsföretag om betalkorts-
tjänster: Ekonomichefen. 
  forts 
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forts 
 
Rätt att för kommunens räkning ta emot och kvittera kontantinbetal-
ningar: Redovisningschefen, ekonom eller assistent inom ekonomi-
enheten. 
 
Rätt att avge skattedeklaration och självdeklaration: Ekonomichefen 
eller redovisningschefen. 
 
Rätt att inom kommunens krav- och inkassoverksamhet inge ansö-
kan om betalningsföreläggande samt träffa överenskommelse med 
gäldenär om avbetalningsplan etcetera: Ekonomichefen, redovis-
ningschefen, ekonom, assistent inom ekonomienheten. 
 
Rätt att för kommunens räkning göra överföringar mellan konton i 
bank, bankgiro, och plusgiro, utkvittera betalningsanvisningar 
ställda till kommunen liksom i kommunens namn ställa ut checkar, 
post- och bankanvisningar samt för kommunens räkning ta ut kon-
tanta medel innestående på bank- och girokonton tillhörande kom-
munen: Ekonomichefen, redovisningschefen, kommuncontroller och 
ekonom, två i förening, eller en av dessa i förening med assistent 
inom ekonomienheten. 
 
Rätt att ges tillträde till kommunens bankfack: Ekonomichefen, re-
dovisningschefen och ekonom, två i förening, eller en av dessa i för-
ening med assistent inom ekonomienheten. 
 
Rätt att teckna avtal om anskaffande av drivmedelskort: Fordons- 
och transportchefen eller servicechefen. 
 
Rätt att teckna avtal om leasing av fordon inom befintligt ramavtal: 
Transport- och fordonschefen eller servicechefen. 
   
Anbudsöppning 
Behöriga att delta vid öppnande av anbud enligt lagen om offentlig 
upphandling: Kommunchefen, kommunjuristen, ekonomichefen, IT-
chefen, servicechefen, räddningschefen, upphandlingschefen, upp-
handlare, två i förening. 
 
Värdepost 
Behöriga att kvittera inkommande värdepost: Kontorsföreståndare 
och kontorsvaktmästare, var för sig.  
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  forts 
forts 
 
Behöriga personer 
Det antecknas att ovanstående funktioner innehas av följande perso-
ner: 
Kommunstyrelsens ordförande: Erling Cronqvist 
Kommunstyrelsens förste vice ordförande: Roland Norrman 
Kommunstyrelsens andre vice ordförande: Kjell Henriksson 
Kommunchef: Anders Einarsson 
Kommunjurist: Sandra Rickard 
Kommunsekreterare: Martina Gustavsson 
Ekonomichef: Kristoffer Dehlin 
Servicechef: Niklas Wilsson 
Transport- och fordonschef: Bengt Tuvesson 
IT-chef: Conny Ottosson 
Räddningschef: Andreas Nilsson 
Redovisningschef: Tommy Karlsson 
Ekonom: Gerd Danielsson 
Kommuncontroller: Jonas Påhlsson 
Assistent ekonomienheten: Lena Larsson 
Assistent ekonomienheten: Annelie Ingvarsson 
Assistent ekonomienheten: Agneta Alriksson 
Assistent ekonomienheten: Ritva Gustavsson 
Assistent ekonomienheten: Mia Ehlin 
Assistent kanslienheten: Irina Boutenko 
Upphandlingschef: Christopher Brand 
Upphandlare: Eva Ahlgren 
Upphandlare: Niklas Rosberg 
Kontorsföreståndare: Lena Gunnarsson 
Kontorsvaktmästare: Frida Danielsson 
Kontorsvaktmästare: Erika Liedman 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets protokoll den 3 november 2020 § 191.  
_____ 
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§ 219 Dnr 2020-000341  
 
Undantag från lokala ordningsföreskrifter för torghandel i La-
holms kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen delegerar till ledningsutskottet att besluta i ären-
det. Inför beslutet ska ledningsutskottet inhämta uppgifter från At-
traktiva Laholm om hur de ska efterleva Folkhälsomyndighetens all-
männa råd. 
 
Ärendebeskrivning 
Laholms handelsförening Attraktiva Laholm kommer att genomföra 
traditionsenlig julskyltning på första advent. I vanliga fall brukar lo-
kala marknadsförsäljare medverka på Stortorget för att sälja hantverk 
och mat. Med anledning av de restriktioner som införs för att be-
gränsa smittspridningen av covid-19 kan inte tillstånd för allmän 
sammankomst ges för denna typ av verksamhet. 
 
Julhandeln är otroligt viktig för de lokala handlarna och det är viktigt 
att få en bra start så att julkänslan infinner sig genom ett sådant ar-
rangemang. Det är även ett mycket uppskattat säljtillfälle för de 
mindre lokala knallarna. Enligt polismyndigheten behövs inget sär-
skilt tillstånd från polismyndigheten gällande utökning av torghan-
del. 
 
Torghandel på Stortorget är genom de lokala ordningsföreskrifterna 
för torghandel i Laholms kommun, LFS 1.5, begränsad till helgfria 
dagar. Enligt föreskrifterna får kommunstyrelsen besluta på begäran 
av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl 
föreligger att försäljning i särskilt fall får ske vid andra tider än vad 
som stadgas eller helt ställas in.  
 
Med anledning av rådande läge av coronapandemin önskas utökad 
torghandel under första advent den 29 november 2020. Utökad torg-
handel sker under ordnade former där folkhälsomyndighetens re-
striktioner följs och marknadsförsäljarna ges möjlighet att vara med 
under julskyltningen. 
 
Beslutsunderlag 
Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse den 20 oktober. 
 
 
  forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 54 

Kommunstyrelsen 2020-11-10  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

forts 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roland Norrman (M) med instämmande av Lars Gustafsson (KD): 
Kommunstyrelsen delegerar till ledningsutskottet att besluta i ären-
det. Inför beslutet ska ledningsutskottet inhämta uppgifter från At-
traktiva Laholm om hur de ska efterleva Folkhälsomyndighetens all-
männa råd. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram Roland Norrmans förslag till beslut och fin-
ner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 
_____ 
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§ 220 Dnr 2020-000267  
 
Kommunstyrelsens sammanträdesplan 2021 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar sammanträdesplan för kommunstyrelsen 
och dess ledningsutskott för år 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt 23 § i kommunstyrelsens reglemente sammanträder kommun-
styrelsen på dag och tid som kommunstyrelsen bestämmer. 
 
Följande sammanträdesdagar och tider föreslås för år 2021: 
        Ledningsutskott  Kommunstyrelse 
 Tisdagar  Tisdagar 
Januari  5   12 
Februari  2 9 
Mars  9 16 
April  7 (onsdag) 13 
Maj  4 11 
Juni  1 8 
Augusti  10 17 
September  7 14 
Oktober  5 12 
November  9 16 
December  30/11  7 
 
Sammanträdestid: kl. 08.30 kl. 08.30 
Sammanträdesrum: Falken Svanen 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets protokoll den 3 november 2020 § 193.  
_____ 
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§ 221 Dnr 2020-000343  
 
Ansökan om lokalt naturvårdsbidrag, LONA, 2020 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om LONA (lokalt naturvårds) 
bidrag för Skottorpsskolans skolområde med våtmark, skog, äng och 
odling om totalt 67 800 kr. 
 
Ärendebeskrivning 
Skottorpsskolan vill ansöka om LONA bidrag för Skottorpsskolans 
skolområde med våtmark, skog, äng och odling. Totalt bidrag som 
söks är 67 800 kr. Resterande 50% medfinansieras genom Skottops-
skolans lärares arbetstid. 
 
LONA bidraget kan sökas till 50% finansiering av ett projekt. De 
resterande 50 % kan finansieras med egen arbetsinsats. LONA-bi-
drag ska främja ett långsiktigt lokalt naturvårdsengagemang. 
 
Åtgärderna som söks pengar för på Skottorpsskolan är: 
- Utbildning av lärare ute i fält om hur de kan använda sina ute-

miljöer, uteklassrum. Mellan 20 och 30 lärare utbildas. 
 
- Ta fram förstudie (handlingsplan) på vad man kan göra för prak-

tiska insatser i utemiljöerna. Ansvariga lärare har träff med sak-
kunnig inom respektive område våtmark, skog, äng och odling 
för att utarbeta plan för vidare arbete. Detta ska också resultera i 
underlag för en ny ansökan för att restaurera de olika naturty-
perna för att komma igång med undervisningen kring miljön i 
området. 

 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets protokoll den 3 november 2020 § 195. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 oktober 2020. 
Förslag till LONA ansökan Skottorpskolan 
_____ 
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§ 222 Dnr 2020-000361  
 
Utredning om införande av lokalt idrottsråd 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger kultur- och utvecklingsnämnden i uppdrag att 
utreda förutsättningarna och möjligheterna med ett införande av ett 
lokalt idrottsråd i Laholms kommun. 
 
Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen senast under maj 
månad 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
I samband med översynen av reglemente för Pensionärsrådet och 
Funktionsrättsrådet har ledningsutskottet väckt frågan om ett lokalt 
idrottsråd. Ett lokalt idrottsråd skulle då likställas med de båda andra 
råden och i så fall ha samma förutsättningar. Ärendet gäller att utreda 
vilka förutsättningar och möjligheter införandet av ett lokalt idrotts-
råd skulle innebära för kommunen, dess invånare och det lokala för-
eningslivet. 
 
Utredningen bör utöver förutsättningar och möjligheter även be-
handla en omvärldsanalys samt huruvida ett lokalt intresse för foru-
met finns.  
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets protokoll den 3 november 2020 § 198.  
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kultur- och utvecklingsnämnden 
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§ 223 Dnr 2019-000262  
 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, socialnämnden 
 
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 kom-
munala bolags verksamhet. I kommunstyrelsens reglemente förtyd-
ligas att styrelsens kontinuerligt ska följa verksamheten i övriga 
nämnder och utöva uppsikt över nämndernas och gemensamma 
nämnders beslut (3 §, punkt 2). 
 
Kommunstyrelsen har ett antal verktyg till sitt förfogande för att ut-
öva 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 räkning. 
Ledamöter och ersättare ska vid styrelsens sammanträden lyfta de 
frågor som kan vara av vikt för styrelsens uppsiktsplikt. 
 
Till att följa socialnämnden har Eric Semb (M) och Åke Hantoft (C) 
utsetts. Till sammanträdet har socialnämndens ordförande Kenneth 
Camitz och verksamhetschef Christel Sundberg bjudits in. 
_____ 
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§ 224 Dnr 2020-000001  
 
Anmälningar  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Beslut och andra dokument som kommit in till kommunstyrelsen se-
dan förra sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning över anmälningar till kommunstyrelsen den 5 november 
2020. 
Förteckning över förslag och synpunkter den 5 november 2020. 
_____ 
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§ 225 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 upp-
dra åt ett utskott, ledamot, ersättare eller en anställd hos kommunen 
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 ord-
ning som bestäms i nämndens delegationsordning. 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning över delegationsbeslut, sotare 2019 och 2020 
Förteckning över delegationsbeslut den 5 november 2020.  
_____ 
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§ 226 Dnr 2020-000003  
 
Informationsärenden 
 
 
Arbete med att införa kyld mat 
Leena Lindeberg och Andreas Albjär 
 
Glokala Sverige 
Elin Tallqvist, Niklas Wilsson, Patrik Eriksson 
 
Information från kommunchefen 
Anders Einarsson 
_____ 
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