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Plats och tid Räddningstjänsten samt Teams, klockan 08:30 – 14:30 
 
 
 
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                                     Malin Bogren, trafikplanerare, § 234 
Christer Sjöberg (M), ersättare                                    Kristian Nilsson, kommunpolis § 247 
Åke Hantoft (C), ersättare §§ 227-241, 247                Karin Martini, säkerhetsstrateg, § 247 
Eva M Larsson (MP), ersättare                                    Fredrik Nilsson, enhetschef strategi, § 247 
Margareta Jonsson (L), ersättare                                  Emilie Widarsson, Region Halland, § 247 
Annita Asplid (S), ersättare   Mikael Lennung, mark- och exploateringsstrateg, § 247 
Ove Bengtsson (S), ersättare §§ 227-232, 234-247     Agnes Marklund, planarkitekt, § 247 
Pär-Åke Eriksson (MED), ersättare                             Katinka Lovén, översiktsplanerare, § 247 
Karl-Fredrik Klinker (MED), ersättare §§ 227-241, 247  
Jonas Hellsten, ordförande kommunfullmäktige 
Anders Einarsson, kommunchef 
Josefin Thedeby, biträdande kommunchef §§ 227-241, 247 
Martina Gustavsson, kommunsekreterare 
Jonas Påhlsson, ekonomicontroller, § 247 
 
 
Utses att justera Roland Norrman 
  
Plats och tid för justering Stadshuset den 10 december 2020 klockan 12:00 
 
Paragrafer  §§ 227-247 
 
 
 
Sekreterare __________________________________ 
 Martina Gustavsson 
 
 
 
Ordförande __________________________________ 
 Erling Cronqvist (C) 
 
 
 
Justerande __________________________________ 
 Roland Norrman (M)
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§ 227 Dnr 2020-000170  
 
Kommunal borgen till bygdegårdsföreningar 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner tillfällig amorteringsfrihet som 
längs till och med den 31 december 2021, för de lån Knäreds bygde-
gårdsförening, Föreningen Ysby bygdegård, Hasslövs bygdegårds-
förening, Föreningen Lagagården, Bygdegårdsföreningen 
Skoskumsgården, Våxtorps bygdegårdsförening, Mellbystrandsför-
eningen samt Solbackens bygdegårdsförening har hos kreditgivaren 
Laholms Sparbank, där Laholms kommun medgivit kommunal bor-
gen i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteskrivelse. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har beviljat kommunal borgen till ett antal byg-
degårdsföreningar i kommunen. Borgen har tecknats för lån i inter-
vall mellan 2 800 000 kronor och 200 000 kronor.  
 
Samtliga bygdegårdar har sina lån hos kreditgivaren Laholms Spar-
bank. Bygdegårdarna amorterar månads- eller kvartalsvis av sina lån 
till kreditgivaren. Samtliga bygdegårds-föreningarna har erhållit 
kommunal borgen för att få lån hos kreditgivaren. 
 
Bygdegårdarna har med anledning av coronapandemin svårt att få 
samlingslokalerna uthyrda i samma omfattning som tidigare. Då hy-
resintäkterna för uthyrningen är respektive förenings största in-
komstkälla kan det uppstå likviditetsproblem att erlägga kredit-giva-
ren amortering enligt avtal. 
 
Därav beviljade kommunfullmäktige den 31 mars 2020 § 31 samtliga 
lokalägande föreningar, bygdegårdarna, amorteringsfritt om borge-
nären beviljar föreningarna detta. Laholms kommun godkände då i 
egenskap av borgensman att respektive förening erhåller amorte-
ringsfrihet under maximalt sex månader.  
 
Tiden för amorteringsfriheten har nu löpt ut men problemen för byg-
degårdarna kvarstår. Kommunledningskontoret föreslår att Laholms 
kommun förlänger möjligheten till amorteringsfrihet för bygde-
gårdsföreningarna att gälla som längst 2021 ut. 
Följande föreningar har kommunen tecknat kommunal borgen för: 
 
Knäreds bygdegårdsförening 
Föreningen Ysby bygdegård  forts 
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forts 
 
Hasslövs bygdegårdsförening 
Föreningen Lagagården 
Bygdegårdsföreningen, Skoskumsgården 
Våxtorps bygdegårdsförening 
Mellbystrandsföreningen 
Solbackens bygdegårdsförening 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 1 december 2020, § 200 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 november 2020. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detsamma. 
 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och finner 
att så skett. 
 
_____ 
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§ 228 Dnr 2020-000195  
 
Kommunal borgen till ideella föreningar 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner tillfällig amorteringsfrihet som 
längst till och med den 31 december 2021, för de lån Laholmsortens 
Lantliga Ryttarförening, Sydhallands Skyttegille, Våxtorps Bois, 
Björbäcks Ryttarförening samt Veinge Jaktskytteklubb har hos kre-
ditgivaren Laholms Sparbank, där Laholms kommun medgivit kom-
munal borgen i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteskri-
velse. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har beviljat kommunal borgen till ett antal ide-
ella föreningar i kommunen. Borgen har tecknats för lån i intervall 
mellan 1 500 000 kronor och 75 000 kronor.  
 
Samtliga föreningar har sina lån hos kreditgivaren Laholms Spar-
bank. De ideella föreningarna amorterar månads- eller kvartalsvis av 
sina lån till kreditgivaren. Samtliga ideella föreningar har erhållit 
kommunal borgen för att få lån hos kreditgivaren. 
 
Föreningarna har med anledning av coronapandemin svårt att ge-
nomföra arrangemang och evenemang som föreningarna brukar ha 
som medfinansiering av verksamheten. Då intäkterna för föreningar-
nas evenemang är stora inkomstkällor kan det uppstå likviditetspro-
blem att erlägga kreditgivaren amortering enligt avtal. Även lägre 
aktivitet och deltagande i föreningarna påverkar inkomsterna. 
 
Kommunfullmäktige beviljade därför den 28 april 2020 § 57 samt-
liga ideella förningar amorteringsfritt, om borgenären beviljade för-
eningarna detta. Laholms kommun godkände som borgensman att 
respektive förening erhöll amorteringsfrihet under maximalt sex må-
nader.  
 
Tiden för amorteringsfriheten har nu löpt ut men problemen för för-
eningarna kvarstår. Kommunledningskontoret föreslår att Laholms 
kommun förlänger möjligheten till amorteringsfrihet för förening-
arna att gälla som längst 2021 ut. 
 
Följande föreningar har kommunen tecknat kommunal borgen för: 
 
Laholmsortens Lantliga Ryttarförening forts 
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forts 
 
Sydhallands Skyttegille 
Våxtorps Bois 
Björbäcks Ryttarförening 
Veinge Jaktskytteklubb 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 1 december 2020, § 201 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 november 2020. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detsamma. 
 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och finner 
att så skett. 
 
_____ 
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§ 229 Dnr 2019-000334  
 
Ansökan om kommunal borgen till Solbackens bygdegårdsför-
ening 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner att kommunen ställer borgen som 
säkerhet för Föreningen Solbackens Bygdegårds långfristiga upplå-
ning om 1 600 000 kronor. Samtidigt upphör tidigare lämnad borgen 
för byggnadskreditiv om 5 600 000 kronor. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har den 29 januari 2019, § 7, utfäst sig att för 
planerade åtgärder på Solbackens bygdegård lämna föreningen bi-
drag med 30 procent (1 592 tkr) av det bidragsunderlag som berätti-
gar till statligt bidrag enligt förordningen (1996:1593) om bidrag till 
allmänna samlingslokaler.  
 
Boverket beslutade den 23 maj 2019 beslutat bevilja föreningen in-
vesteringsbidrag med 2 500 000 kronor. Enligt beslutet uppgår nu 
kommunens andel till 1 500 000 kronor. Enligt detta beslut ska pro-
jektet vara utfört senast den 31 juli 2020. Det statliga och kommunala 
bidraget utbetalas för när ombyggnationen är slutbesiktigad. 
 
Föreningen erhöll uppskov till och med 31 oktober 2020 med slutre-
dovisningen och besiktning av lokalerna från Boverket. Slutredovis-
ning och besiktningsprotokoll är inskickat till bolagsverket och för-
eningen väntar på beslutet.  
 
När beslutet och projektet är godkänt kan kommunen betala ut bidra-
get till föreningen om 1 500 000 kronor. 
 
Föreningen anhöll i sin ansökan, daterad 2019-06-30 om kommunal 
borgen för byggnadskreditiv om 5 600 000 kronor. Föreningen upp-
lyste även att man har för avsikt att återkomma med förfrågan om 
kommunal borgen för den långsiktiga upplåningen när projektet är 
slutfört. Enligt nuvarande beräkning kommer denna upplåning att 
uppgå till cirka 1 300 000 kronor. Föreningen deklarerade i ansökan 
om ett eventuellt behov om långsiktig kommunal borgen om belopp 
uppemot 1 500 000 kronor.  
 
Förningen har skickat in kopia på slutredovisningen till Boverket 
samt besiktningsprotokoll. Föreningen har också skickat in en  
  forts 
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forts 
 
redovisning till kommunen som beskriver behovet av kommunal 
borgen till nytt lån i Laholms Sparbank. 
 
Enligt inskickat underlag uppgår behovet till något mer än 1 500 000 
kronor, nämligen 1 600 000 kronor. Föreningen har förklarat att 
denna fördyring till största del är kopplat till behovet av en höjd an-
slutning till elnätet, där en ny kabel fick dras in till bygdegården. 
Kostnaden för detta uppgick till cirka 156 tusen kronor. I övrigt har 
föreningen lyckats hålla nere kostnaderna för projektet genom en 
större del eget arbete (ideellt arbete). 
 
Solbackens bygdegård önskar nu således så fort som slutredovis-
ningen är godkänd få bidraget utbetalt samt att erhålla en kommunal 
borgen om 1 600 000 kronor. Byggnadskreditivet löses in och ersätts 
med ett lån till föreningen med kommunal borgen som säkerhet. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 1 december 2020, § 202 
Ansökan om kommunal borgen daterat 2020-11-23 
Slutredovisning samt redovisning av lånebehovet 
Tjänsteskrivelse daterad till 23 november 2020 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detsamma. 
 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och finner 
att så skett. 
 
_____ 
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§ 230 Dnr 2020-000306  
 
Avfallstaxa 2021 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige antar förslag till avfallstaxa att gälla från och 
med den 1 januari 2021. 
 
2. Kommunfullmäktige ger den avfallsansvariga nämnden i uppdrag 
att senast till fullmäktiges sammanträde i mars 2021 redovisa hur in-
samling av hushållsavfall samt förpackningsmaterial och tidningar 
med fyrfackskärl ska införas i Gamleby i Laholm under mandatperi-
oden. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har den 24 november 2020 § 119 beslutat att 
återremittera ärendet om avfallstaxa för 2021. Beslutet innebär att 
2020 års taxa gäller tillsvidare. Förslaget till taxa för 2021 innehåller 
en avgiftshöjning för att möta de kostnader som tidigare investe-
ringar medfört. Kostnaden motsvarande ca 2,2 miljoner kr för 2021. 
De investeringar som avses är byte till fyrfackssystem, byggnation 
av omlastningsstation, sluttäckning av halva deponin, lokal lakvat-
tenanläggning samt införande av passersystem.  
 
Kommunfullmäktiges beslut innebär således att det saknas medel för 
att möta avfallskollektivets kostnader under 2021. Andemeningen 
med fullmäktiges beslut om återremiss var att abonnenter i Gamleby 
i Laholm ska få hämtning av hushållsavfall, förpackningsmaterial 
och tidningar i fyrfackskärl på samma sätt som övriga abonnenter i 
kommunen får. 
 
Frågan om fyrfackskärl i Gamleby är i sak inte en avgiftsfråga. I för-
slaget till taxa finns en nedsättning av avgiften för abonnenter i Gam-
leby som kompensation för att fyrfackskärl inte har erbjudits. Taxan 
är utformad så att det för abonnenter i Gamleby erbjuds insamling av 
restavfall och matavfall i tvådelat kärl till en lägre hämtningsavgift. 
När fyrfackskärl införts i Gamleby gäller den ordinarie hämtnings-
avgiften för fyrfackskärl. 
 
Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar för-
slag till avfallstaxa att gälla från och med den 1 januari 2021. Den 
lägre hämtningsavgiften för abonnenter i Gamleby debiteras till dess 
att insamling med fyrfackskärl är infört i Gamleby. Samtidigt före-
slår kommunledningskontoret att fullmäktige ger den renhållnings- forts 
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ansvariga nämnden i uppdrag att, senast till fullmäktiges samman-
träde i mars 2021, lägga förslag på hur fyrfackskärl i Gamleby ska 
införas. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 1 december 2020 § 203 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 november 2020. 
Servicekontorets tjänsteskrivelse den 23 september 2020. 
Förslag till avfallstaxa. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roland Norrman (M) med instämmande av Lars Gustafsson (KD): 
Bifall till ledningsutskottets förslag. 
 
Bertil Johansson (LP): Bifall till ledningsutskottets förslag med änd-
ringarna att utredningen ska presenteras senast den 1 februari 2021, 
samt genomförande senast 30 juni 2021. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer ledningsutskottets förslag mot Bertil Johansson 
(LP) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
ledningsutskottets förslag. 
 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och finner 
att så skett. 
 
Reservationer  
Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot beslutet 
 
_____ 
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§ 231 Dnr 2020-000382  
 
Avgifter för grävtillstånd och trafikanordningsplan 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar avgifter för grävtillstånd och trafikanord-
ningsplan att gälla från och med den 1 januari 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Laholms kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter anger att 
den som är ansvarig för grävning eller annat liknande arbete ska se 
till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta 
möjliga olägenhet. 
 
Grävningstillstånd krävs på kommunal mark, samt inom allmän 
platsmark inom detaljplanelagt område. När grävtillståndet påverkar 
trafik och trafiksäkerhet ska det även ansökas om en trafikanord-
ningsplan. 
 
För att täcka kommunens kostnader i samband med hantering av an-
sökningar om trafikanordningsplan (TA-plan) och grävtillstånd före-
slår driftenheten att den som ansöker ska betala en avgift. Det förslås 
även att kommunen ska kunna ta ut sanktionsavgift i de fall som ar-
bete påbörjas utan tillstånd, arbete fortgår efter att tillståndet gått ut 
eller om arbetet inte sker i enlighet med grävtillståndets eller trafik-
anordningsplanen. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 1 december 2020 § 204 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 november 2020. 
Förslag till avgifter för grävtillstånd och trafikanordningsplan. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bertil Johansson (LP): Bifall till ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detsamma. 
 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och finner 
att så skett. 
 
_____        
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§ 232 Dnr 2017-000328  
 
Prioritering av planuppdrag för Delfinenområdet Mellbyst-
rands tätort 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ändra prioriteringsordningen av plan-
uppdraget för Delfinenområdet i Mellbystrand från plats nio i vänte-
listan till plats åtta. 
 
Ärendebeskrivning 
Fastighetsägarna till Mellby 1:104, 1:105, 1:123, 1:127, 1:128 och 
1:81 (så kallade Delfinenområdet) inkom den 8:e augusti 2017 med 
ansökan om planbesked för att upprätta en ny detaljplan för bostads-
ändamål och viss service inom berörda fastigheter.  
Kommunstyrelsen beslutade den 14 augusti 2018 § 145 att bifalla 
ansökan om planbesked. Detaljplanen beräknades kunna startas upp 
under våren år 2020 och vara antagen under våren 2021.   
Sedan dess att kommunstyrelsen fattade beslut om att påbörja detalj-
plan för området så har andra detaljplaner, som har bedömts medge 
större samhällsnytta, prioriterats framför detaljplan för det så kallade 
Delfinenområdet. Detaljplanen har därmed inte startats upp i enlighet 
med den tidplan som uppgavs när planbeskedet bifölls.  
Intressenterna för den nya detaljplanen för området önskar nu på-
skynda uppstarten av planarbetet och önskar därmed att planuppdra-
get omprioriteras.  
Utifrån den gällande prioriteringslistan för detaljplaner bedöms det 
som rimligt att omprioritera planuppdraget för Delfinenområdet från 
plats nummer nio i listan till plats nummer åtta. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 1 december 2020 § 205 
Planeringsenhetens tjänsteskrivelse den 12 november 2020 
Prioriteringslista uppdaterad 2020-10-19      
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roland Norrman (M) med instämmande av Bertil Johansson (LP) 
och Ove Bengtsson (S): Bifall till ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detsamma. 
  forts 
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forts 
 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och finner 
att så skett. 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Sökande av planbesked    
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§ 233 Dnr 2020-000036  
 
Grannhörande angående ändrad användning för del av byggnad 
från industrilokal till träningslokal på Industrigatan 29 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av handlingarna och har inget att in-
vända mot sökt bygglov. 
 
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 är 
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 
Ledningsutskottet beslut den 1 december 2020 § 206 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 oktober 2020. 
Grannhörande med tillhörande bilagor daterat 2020-10-20 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roland Norrman (M) med instämmande av Bertil Johansson (LP), 
Peter Berndtsson (SD): Bifall till ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detsamma. 
  forts 
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forts 
 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och finner 
att så skett. 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Miljö- och byggnadsnämnden      
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§ 234 Dnr 2020-000371  
 
Parkeringsutredningar för Mellbystrand och Skum-
meslövsstrand 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Parkeringsutredning för Mellbystrand 
och Parkeringsutredning för Skummeslövsstrand i syfte till att an-
vändas som underlag vid bygglovsprövning, detaljplanering och 
andra beslut gällande parkering i kustområdet, samt att de ska inte-
greras i den fördjupade översiktsplanen för kusten. 
 
Ärendebeskrivning 
14 augusti 2018 fick Planeringskontoret, idag Planeringsenheten, i 
uppdrag av Kommunstyrelsen att ta fram en parkeringsutredning för 
kusten där utbud och behov av allmänna parkeringsplatser skulle stu-
deras. 
 
Arbetet med utredningen har pågått under 2018 - 2020 och är nu 
klara. Då tillgången till allmänna parkeringsplatser var som mest 
osäker i Mellbystrand till följd av arbete med detaljplaner kring 
Mellbystrand Centrum delades utredningen upp i två delar där utbud 
och behov i Mellbystrand studerades först, se del 1. Därefter genom-
fördes del 2 där Skummeslövsstrand studerades.  
 
Parkeringsutredningarna redogör för befintliga parkeringsmöjlig-
heter idag, befintliga gång- och cykelvägar, samt för kollektivrafik-
stråk. Förutsättningarna för parkering i förhållande till räddnings-
tjänstens, renhållningens och vinterväghållnings framkomlighetsbe-
hov undersöktes, samt invånarnas behov och parkeringsplatsers be-
läggningsgrad. Möjligheter för parkering i gällande detaljplaner, 
längs med gator och på grönområden undersöktes och förslag på åt-
gärder togs fram. 
 
Planeringsenheten ser att utredningarna kan användas som underlag 
i kommunens fortsatta planeringsarbete och föreslår att de godkänns 
av Kommunstyrelsen för att kunna användas som underlag vid bygg-
lovsprövning, detaljplanering och andra beslut gällande parkering i 
kustområdet. Delar av parkeringsutredningen föreslås även integre-
ras i den fördjupade översiktsplanen för kusten. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 1 december 2020 § 207 
Tjänsteskrivelse 2020-11-16  forts 
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forts 
 
Parkeringsutredning Del 1 - Mellbystrand, 2020-05-11 – rev. 2020-
10-29 
Parkeringsutredning Del 2 – Skummeslövsstrand, 2020-10-20 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll §144 2020-08-14 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roland Norrman (M) med instämmande av Bertil Johansson (LP), 
Lars Gustafsson (KD), Ann-Heléne Djivjak (SD) och Kjell Henriks-
son (S): Bifall till ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detsamma. 
 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och finner 
att så skett. 
 
_____ 
 
Ersättares mening 
Eva M Larsson (MP): Vi i Mp tycker att Parkeringsutredningen är i 
stort sett bra. 
Det vi tycker är mindre lämpligt är parkering utmed Kustvägen. Där 
är i dag redan smalt att köra och där är en cykelväg att ta hänsyn till. 
Att ordna 200 p-platser på Reningsverkstomten förstör naturvärdet i 
naturreservatet! 
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§ 235 Dnr 2020-000201  
 
Justering av nämndernas budgetramar utifrån organisationsbe-
slut av kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Nämndernas budgetramar 
Driftbudgetens nettobudgetramar år 2021 uppgår för respektive 
nämnd till följande efter anpassning av organisationsbeslutet: 
 
Kommunstyrelsen   83 705 tkr 
Samhällsbyggnadsnämnd     109 145 tkr 
Samhällsbyggnadsnämnd, VA-verksamhet                                 0 tkr              
Samhällsbyggnadsnämnd, avfallsverksamhet                               0 tkr            
Socialnämnden   518 885 tkr  
 
Övergripande 
1. Kommunstyrelsen godkänner framlagda budgetmässiga korri-ge-
ringar av styrelsens och nämndernas ramar för 2021 på grund av ti-
digare godkända organisatoriska förändringar samt av kommunfull-
mäktige beslutade budgetramar den 27 oktober enligt bifoga tjänste-
skrivelse.  
 
2. Kommunstyrelsen godkänner anpassningarna i investerings-bud-
geten gällande kommunstyrelsen och samhällsbyggnads-nämnden 
med tillhörande delar för Va- och avfallsverksamhet enligt framlagt 
förslag.  
 
3. Kommunstyrelsen godkänner reviderade nämndsplaner för kom-
munstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. 
 
4. Kommunstyrelsen godkänner revideringen av kommunplan med 
budget för 2021 samt ekonomisk plan för 2022-2023 utifrån beslu-
tade organisatoriska förändringar. 
 
5. Kommunledningskontoret får i uppdrag att senast under mars må-
nad återkomma med hur uppdelningen mellan räddnings-tjänsten 
och civilt försvar, krisberedskap och totalförsvaret ska genomföras 
då funktionerna har flyttats över till kanslienheten. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har den 27 oktober 2020, §100, beslutat om nya 
reglementen för styrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och kultur-  
  forts 
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och utvecklingsnämnden utifrån tidigare beslut i kommunfullmäk-
tige den 31 mars 2020 om en förvaltningsorganisation.  
 
Kommunfullmäktige har den 24 november beslutat om Kommun-
plan med budget för 2021 samt ekonomisk plan för 2022-2023. 
 
Ovan två beslut från kommunfullmäktige föranleder anpassningar 
och justeringar i styrelsens och nämndernas driftramar samt en över-
flytt av investeringsanslag från styrelsen till samhällsbyggnads-
nämnden.  
 
I kommunplanbeslutet den 24 november erhöll kommunstyrelsen 
uppdraget att omdisponera mellan styrelsens och övriga nämnders 
tilldelade budgetramar. 
 
Kommunstyrelsen har även utifrån beslutet i kommunplanen revi-
derat kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens nämnds-
planer utifrån den organisatoriska förändringen. 
 
Kommunstyrelsen erhöll också uppdraget att revidera och anpassa 
kommunplanen för 2021 samt ekonomisk plan för 2022-2023. 
 
Anpassningar har skett i budgetramarna vilket medför att kom-mun-
styrelsen överflyttar stora delar av styrelsens tidigare budgetram till 
samhällsbyggnadsnämnden. Totalt överflyttas 92 530 tusen kronor 
netto, kostnader om 110 176 tusen kronor samt in-täkter om 17 646 
tusen kronor. 
 
Kommunstyrelsen överför också investeringsmedel om 30 250 tu-
sen kronor för 2021, 37 000 tusen kronor för 2022 och 26 000 tusen 
kronor för 2023. Beloppen för investeringarna är nettobelopp. Han-
teringen finns beskrivet i bifogad tjänsteskrivelse. 
 
Överflytt av anslagen för både drift och investeringar gällande de av-
giftsfinansierade verksamheterna VA och renhållning överförs i sina 
helheter från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden en-
ligt framlagt förslag. 
 
Från kommunstyrelsen flyttas anslag för kommunens ungdomssam-
ordnaren samt tjänstens merkostnader om 710 tusen kronor årligen 
från och med 2021 till socialnämnden. 
  forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 19 

Kommunstyrelsen 2020-12-08  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

forts 
 

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 1 december 2020 § 209 
Tjänsteskrivelse, justering av nämndernas budgetramar utifrån orga-
nisationsbeslut av kommunfullmäktige, daterad 25 november 2020. 
Bilaga ett, Bilaga ram samhällsbyggnadsnämnd 
Bilaga två, Ekonomiska förutsättningar och förslag 2021-slutlig inkl. 
omorganisation 
Nämndsplan KS 
Nämndsplan samhällsbyggnad 
Kommunplan 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detsamma. 
 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och finner 
att så skett. 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kultur- och utvecklingsnämnden 
Barn- och ungdomsnämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Socialnämnden      
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§ 236 Dnr 2020-000048  
 
Ny ansvarig och ersättare för växelkassa Stadshuscaféet 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ny ansvarig för växelkassa 15221 Stadshuscafé blir Ann-Christin 
Jönsson, 640419-4687. Ny ersättare för växelkassa 15221 Stadshus-
café blir Sebastian Heiner, 800318-4671. Växelkassan är 500 kronor. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutar om tilldelning och ansvar för hand- och 
växelkassor inom sina verksamheter. 
 
Växelkassan på Stadshuscaféet får ny ansvarig i Ann-Christin Jöns-
son samt ny ersättare i Sebastian Heiner. Växelkassan är 500 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 1 december 2020 § 208 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 augusti. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detsamma. 
 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och finner 
att så skett. 
 
_____ 
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§ 237 Dnr 2020-000193  
 
Kommunstyrelsens delegationsordning och behörighetsregler 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet lyfts ut från dagordningen då beslutsunderlagen inte är fär-
diga. Ärendet tas istället upp på kommunstyrelsens sammanträde i 
januari. 
 
Ärendebeskrivning 
Den 27 oktober 2020, fattade kommunfullmäktige i Laholms kom-
mun beslut om ny förvaltningsorganisation, dnr 2018-000284, och 
reglementen för kommunstyrelsen och samtliga nämnder. 
Av de nya reglementena framgår att delar av kommunstyrelsens ti-
digare ansvarsområden flyttas över till samhällsbyggnadsnämnden 
(före detta miljö- och byggnadsnämnden).  
Som en följd av denna förändring måste kommunstyrelsens liksom 
övriga nämnders delegationsordningar revideras. För kommunstyrel-
sen del innebär ansvarsfördelningen i stort att ärenden av mer strate-
gisk och kommunövergripande karaktär stannar hos kommunstyrel-
sen, medan ärenden av drift- och verkställighetskaraktär flyttas till 
samhällsbyggnadsnämnden.  
Enligt det nya reglementet kommer kommunstyrelsen från och med 
den 1 januari 2021 också överta destinationsutvecklingsansvaret från 
kultur- och utvecklingsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
      
_____ 
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§ 238 Dnr 2020-000307  
 
Remiss av regional utvecklingsstrategi för Halland - Bästa livs-
platsen 2035 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lämnar inspel och synpunkter på den regionala ut-
vecklingsstrategin för Halland enligt kommunledningskontorets 
tjänsteskrivelse den 27 november. 
 
Ärendebeskrivning 
Laholms kommun har fått remissversionen av den nya utvecklings-
strategin för Halland – Bästa livsplatsen 2035 till sig för att komma 
med inspel och synpunkter till Region Halland. Strategin tar sikte på 
år 2035 och har som målbild Halland – Bästa livsplatsen. Då ska 
Halland vara en mer sammanhållen, motståndskraftig och delaktig 
region.  
 
I remissen framgick frågor som kunde användas som utgångspunkt i 
yttrandet och nedan redogörs för varje fråga separat. 
 
• Hur ser du/ni på remissversionen som helhet? 
I stort kan skriften nog anses som ganska allmänt hållen och kan 
kanske därför vara svår att tycka varken negativt eller positivt kring. 
Men remissversionen beskriver den regionala helhetsutvecklingen 
på ett bra sätt. Eftersom Halland som län befinner sig i en bubbla 
mellan Skåne och Göteborgsregionen är det bra att RUS öppnar upp 
för utvecklingskontakter som kan berika Halland i alla väderstreck. 
Regionen är inte stor, vilket ger många fördelar, men även begräns-
ningar. Därför är det positivt med samarbetsytor som sträcker sig 
även till andra regioner, såsom det beskrivs i avsnittet ”Tillsammans 
med andra utanför Halland”.  
 
 • Hur ser du/ni på förslag till ”Gemensamt ramverk för Bästa liv-
platsen” 
Som helhet bra. Avsnittet om att ”Möjliggöra kompetensomställning 
som matchar en föränderlig arbetsmarknad” kan behöva kopplas tyd-
ligare till utbildningsorganisationerna i länet och de utmaningar som 
kompetensomställningen för med sig. Vad innebär detta för ung-
domsskolan- gymnasiet? För vuxenutbildning i olika former? Frågor 
som inte besvaras i RUS men som kanske behöver flaggas upp i 
RUS.  
  forts 
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• Hur ser du/ni på förslag till ”Tillvägagångssätt för hållbar och hand-
lingskraftig regional utveckling i Halland? 
Uppfattar förslaget som bra. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 1 december 2020 § 210 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 november 2020 
Regional utvecklingsstrategi Halland – Bästa livsplatsen 2035 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detsamma. 
 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och finner 
att så skett. 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Region Halland      
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§ 239 Dnr 2020-000302  
 
Remiss av promemorian En mer likvärdig och effektiv skoltill-
syn 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lämnar synpunkter på promemorian En mer lik-
värdig och effektiv skoltillsyn enligt kommunledningskontorets 
tjänsteskrivelse den 27 november. 
 
Ärendebeskrivning 
I promemorian lämnas förslag som syftar till att öka möjligheterna 
för Statens skolinspektion att stänga skolor, såväl fristående som 
kommunala, med stora brister. Utgångspunkter för de överväganden 
som har gjorts har varit att möjligheterna till ingripande ska vara så 
likvärdiga som möjligt för kommunala och enskilda skolhuvudmän 
och att Skolinspektionen ska ha så effektiva och tydliga verktyg som 
möjligt för sin tillsyn.  
 
Förslagen innebär att den nuvarande mest ingripande sanktionen vid 
brister i kommunala skolor – statliga åtgärder för rättelse – som hu-
vudregel ersätts med ett verksamhetsförbud tills vidare. Det innebär 
att även kommunala skolor med stora brister kommer att kunna 
stängas och inte kan öppnas igen förrän bristerna är åtgärdade. I vissa 
fall – t.ex. i mycket små kommuner där bara en skola erbjuder utbild-
ning för alla grundskolans årskurser – kan ett verksamhetsförbud i 
praktiken vara mycket svårt att genomföra.  
 
Den nuvarande möjligheten att ingripa genom statliga åtgärder för 
rättelse bör därför finnas kvar som en undantagslösning för de fall då 
det visserligen finns förutsättningar för ett verksamhetsförbud, men 
ett sådant med hänsyn till omständigheterna bedöms vara olämpligt. 
 
Vidare innebär förslagen att möjligheterna att komma åt brister i hu-
vudmannens ansvarstagande förbättras, genom att en ny grund för 
återkallelse av bl.a. godkännande respektive verksamhetsförbud eller 
statliga åtgärder för rättelse införs. Denna grund innebär att den mest 
ingripande sanktionen kan aktualiseras inom två år från ett föreläg-
gande även i de fall det har följts, om föreläggandet har gällt ett all-
varligt missförhållande och två ytterligare förutsättningar är upp-
fyllda. Den ena förutsättningen är att huvudmannen tidigare har visat 
bristande förmåga eller vilja att fullgöra sina skyldigheter som hu-
vudman för verksamheten, den andra är att ett allvarligt missförhål-
lande i verksamheten ändå föreligger.  forts 
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Därutöver föreslås att tillsynsmyndigheterna i de förelägganden som 
meddelas ska ange om de påtalade bristerna bedöms utgöra ett all-
varligt missförhållande. De beslut som fattas med stöd av de före-
slagna nya bestämmelserna föreslås vidare få överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol.  
 
Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 1 december 2020 § 211 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 november 2020 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut § 147 den 19 oktober 2020 
Barn- och ungdomsnämndens beslut § 93 den 21 oktober 2020 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detsamma. 
 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och finner 
att så skett. 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Utbildningsdepartementet      
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§ 240 Dnr 2020-000364  
 
Översiktsplan Framtidsplan 2050 för Halmstads kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att framföra synpunkter i enlighet med 
Planeringsenhetens tjänsteskrivelse. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har från Halmstad kommun fått ett samrådsför-
slag avseende en ny Översiktsplan, Framtidsplan 2050, för Halmstad 
kommun på remiss för synpunkter. Förslag till ny översiktsplan för 
Halmstad kommun utgår ifrån kommunens vision om hemstaden, 
kunskapsstaden och upplevelsestaden. De planerar mot ett tidsper-
spektiv 2050 och med 150 000 invånare.  
 
Halmstad kommun har identifierat ett antal viktiga utvecklingsom-
råden som framgår av kommunens strategiska plan. De är följande: 
Den inkluderande kommunen, Miljömässig och ekologisk hållbar-
het, Attraktivitet och hållbar tillväxt samt Framtidens välfärd. För 
varje område har långsiktiga inriktningar formulerats. Inom varje ut-
vecklingsområde har en framtidsbild målats upp som visar hur den 
fysiska miljön ska utformas och planeras för att denna ska bidra till 
kommunens önskade utveckling. 
 
Mellankommunala frågor 
Halmstads utbyggnad koncentreras till en fingerstruktur med tätorter 
i pärlband ut från Halmstad, framförallt kring vägstråk av nationell 
betydelse. Det södra stråket knyter an till Laholms kommun i för-
längningen av Eldsberga. Eldsberga pekas ut som en bostadsort med 
en mindre utbyggnad. Detta stråk kopplas ihop med Veinge.  
 
E6 och Västkustbanan pekas ut som mycket viktiga för att Halmstad 
ska kunna fungera som en regional tillväxtmotor i Halland. Stråken 
är också viktiga för Laholms kommun. Mot nordöst är väg 26 viktig, 
men även Halmstad-/Nässjöbanan i förbindelserna mellan sydvästra 
Småland/Hylte och Halmstad. Halmstads kommun förespråkar tra-
fiksystemet på HNJ-banan renodlas och prioriteras för arbetspend-
lare. Laholms kommun förespråkar också persontrafik på denna järn-
väg med nya stationer i Veinge och Knäred.  
 
Förbättrad koppling mellan Trönninge, med ny station och utveck-
lade cykelstråk, bedöms gagna Laholms kommun då arbetspendling 
underlättas.   forts 
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Laholmsbukten pekas ut som en gemensam angelägenhet för Halm-
stad, Laholms och Båstad kommuner. Mer kunskapsunderlag om 
förhållandena i havet skulle dock behövas för att kunna göra bättre 
gränsdragningar och prioriteringar. Ett kunskapsuppbyggande arbete 
skulle med fördel kunna bedrivas tillsammans med berörda kommu-
ner. Laholms kommun ser positivt på ett samarbete kring havsfrågor 
där också klimataspekter bör ingå.  
 
Förslag till VA-plan har arbetats fram parallellt med översiktsplanen 
och kommer delvis gå på remiss samtidigt. Laholms kommun kom-
mer yttra sig särskilt i det ärendet.  
 
Synpunkter  
Planeringsenheten uppskattar det löpande informationsutbytet som 
sker i en regional översiktsplanegrupp.  
 
Planeringsenheten instämmer att det är viktigt att fortsätta utveckla 
persontågstrafiken från Halmstad, via Laholms kommun, till Små-
land. Tågtrafiken har möjlighet att stärka arbetspendlingen och ut-
veckla nya attraktiva boendemiljöer.  
 
Planeringsenheten instämmer i att de frågor som framförallt behöver 
ett utvecklat mellankommunalt samarbete är vatten- och klimatfrå-
gor. Arbetet med kusterosions-problematiken, stigande havsnivåer är 
ett sådant exempel där samverkan blir väldigt betydelsefull för att nå 
långsiktiga resultat.  
 
Föreslagen markanvändning i närheten av kommungräns 
Mark och vattenanvändningskartan pekar i stort sett ut allt som oför-
ändrad markanvändning, landsbygd mot vår kommun. Ny gång- och 
cykelförbindelse mellan Eldsberga och Genevad pekas ut. Det är po-
sitivt med förstärkta gång- och cykelkopplingar mellan kommu-
nerna. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 1 december 2020 § 212 
Planeringsenhetens tjänsteskrivelse 2020-11-13 
Samrådshandlingar 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detsamma. forts 
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Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och finner 
att så skett. 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Halmstad kommun      
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§ 241 Dnr 2020-000396  
 
Avtal för förvaltningschefer i samband med införande av omor-
ganisation 1 januari 2021 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om förnyade anställningsavtal för kom-
munens förvaltningschefer enligt förslag från personalenheten att 
gälla från och med den 1 januari 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2020 § 36 att respektive 
nämnd ska bli anställningsmyndighet för personalen inom nämndens 
verksamhetsområde medan förvaltningschefer ska anställas av kom-
munstyrelsen. Nuvarande förvaltningsorganisation förändras genom 
att nuvarande gemensamma förvaltning övergår till fyra nämndsin-
delade förvaltningar. Varje förvaltning leds av en förvaltningschef. 
Förändringen gäller från och med den 1 januari 2021. Samtidigt gav 
kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att inom organisat-
ionen utse fyra förvaltningschefer senast den 1 maj 2020. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 16 april § 86 att utse fyra förvalt-
ningschefer för respektive förvaltning från och med den 1 januari.  
 
Den 27 oktober § 100 beslutade kommunfullmäktige att genomföra 
föreslagen omorganisering. 
 
Som en del i ovanstående beslut föreslås att anställningsavtalen för 
förvaltningscheferna likställs med det anställningsavtal som kom-
munstyrelsens förvaltningschef tillika kommunchefen har idag. End-
ast ett område som avtalen behandlar föreslås särskiljas mellan kom-
munchefens och de övriga förvaltningscheferna och detta gäller re-
presentation. Vilket enbart föreslås finnas i kommunchefens anställ-
ningsavtal. 
Anställningsavtalen bör gälla från den 1 januari 2021 för att harmo-
niera med införandet av beslutad omorganisering. 
 
Beslutsunderlag 
Personal- och organisationsutskottets beslut den 3 december 2020  
§ 38  
Förslag på anställningsavtal för förvaltningschefer 
 
 
  forts 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Roland Norrman (M): Bifall till personal- och organisationsutskot-
tets förslag. 
 
Bertil Johansson (LP): Bifall till personal- och organisationsutskot-
tets förslag med ändring att det ska vara 6 månaders uppsägningstid 
från arbetsgivarens sida. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer personal- och organisationsutskottets förslag 
mot Bertil Johanssons förslag och finner att kommunstyrelsen beslu-
tar i enlighet med personal- och organisationsutskottets förslag. 
 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och finner 
att så skett. 
 
_____ 
 
 
Reservation 
Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot beslutet 
 
Ersättares mening 
Karl-Fredrik Klinker (MED): Uppsägningstiden från arbetsgivarens 
sida borde vara 6 månader. 
 
 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningscheferna      
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§ 242 Dnr 2020-000374  
 
Erbjudande om vaccination 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda samtliga medarbetare i La-
holms kommun vaccination mot säsongsinfluensa under rådande 
pandemi 2020/2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Medarbetare inom vård- och omsorg, som har ett vårdnära arbete, 
erbjuds årligen vaccination mot säsongsinfluensan, som bekostas av 
arbetsgivaren. Övriga medarbetare i Laholms kommun omfattas idag 
inte av detta erbjudande. Under rådande pandemi har frånvaron för 
sjukdom och vård av barn ökat och vissa verksamheter har och kan 
få ökade svårigheter att bemanna verksamheten på grund av från-
varo.  
 
För att förebygga ökad sjukfrånvaro på grund av influensa föreslår 
personalenheten att erbjuda vaccination mot säsongsinfluensan till 
samtliga medarbetare under rådande pandemi 2020/2021. 
  
88 medarbetare inom socialtjänsten har hittills under 2020 valt att 
anta erbjudandet om att vaccinera sig mot säsongsinfluensan genom 
företagshälsovården. Detta innebär en kostnad på ca 30 000 kronor.  
 
Om övriga medarbetare skulle anta erbjudandet i samma utsträck-
ning som socialtjänstens medarbetare skulle detta innebära en kost-
nad på ca 50 000 kronor.  
 
Kostnad är 337 kronor/vaccinering enligt uppgift från företagshälso-
vården. 
 
Beslutsunderlag 
Personal- och organisationsutskottets beslut den 1 december 2020 
§ 36 
Personalenhetens tjänsteskrivelse den 18 november 2020 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bertil Johansson (LP): Bifall till personal- och organisationsutskot-
tets förslag 
 
  forts 
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Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram personal- och organisationsutskottets för-
slag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med detsamma. 
 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och finner 
att så skett. 
 
_____ 
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§ 243 Dnr 2020-000373  
 
Personalstipendium 2020 
 
Kommunstyrelsens beslut 
N N tilldelas Laholms kommuns personalstipendium 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Laholm kommuns personalstipendium om 10 000 kr utdelas till en-
skild anställd eller till ett arbetslag inom Laholms kommun med till-
hörande bolag som med engagemang, kompetens och förmåga att 
omsätta idéer i praktisk handling uppfyllt något av nedanstående kri-
terier: 
 
•  Utvecklat verksamheten 
•  Stärkt det hälsofrämjande arbetet 
•  Genomfört miljöinsats på arbetsplatsen/kommunen 
•   Eller på annat sätt utmärkt sig med engagemang för verksamhetens 
bästa 
 
I det fall föreslagna kandidater något år inte ansetts uppfylla perso-
nalstipendiets krav utgår ingen utmärkelse det året. Utmärkelsen 
(prissumman) ligger inte kvar till påföljande år.  
Åtta nomineringar har inkommit för personalstipendiet 2020 
 
Beslutsunderlag 
Personalenhetens tjänsteskrivelse den 18 november 2020 
Riktlinjer för Laholms kommuns personalstipendium  
Sammanfattning nomineringar 2020 
Nomineringar till personalstipendium 2020 
Tidigare vinnare av personalstipendium 

 
Beslutsgång 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och finner 
att så skett. 
 
_____ 
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§ 244 Dnr 2020-000297  
 
Miljöpris 2020 
 
Kommunstyrelsens beslut 
N N tilldelas Laholms kommuns miljöpris år 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
I kommunens föreskrifter för miljöpriset framgår att "Laholms kom-
mun delar varje år ut miljöpriset som stöd, uppmuntran eller belöning 
för i kommunen förtjänstfullt utförd insats inom natur- eller miljö-
vård". Kommunstyrelsen utser pristagare. Prissumman uppgår till 10 
000 kr. 
Det har inkommit sex nomineringar till Laholms Kommuns miljöpris 
2020. Dessa presenteras nedan samt inkomna nomineringar redovi-
sas i sin helhet i bilagorna. 
 
1. Göstorps Trivselförening  
Föreningen har nominerats av Jan Fagerholm. År 2019 och 2020 har 
35 st. medlemmar rensat den invasiva arten Skunkkalla ur Brostor-
paån. Rensningen har uppmärksammats av Hallands Botaniska För-
ening och 2020 fick de floravårdspriset för sina insatser. I Göstorp 
påbörjades för fyra år sedan ett arbete med att bekämpa Skunkkalla. 
Insatserna gjordes med stöd av LONA bidrag som sökt av Gene-
vadsåns vattenråd. Göstorps Trivselförening har frivilligt ställt upp 
och i huvudsak rensat Brostorpsån. Den aktuella sträckan omfattar 
cirka 10 kilometer och gissningsvis har många tusentals skunkkallor 
grävts upp. 
Gul skunkkalla är listad på EU:s förteckning över invasiva främ-
mande arter. Arten kan bilda stora bestånd som konkurrerar ut all 
annan naturlig vegetation om den inte bekämpas. 
Föreningen sköter badplatsen vid Antorpa sjön med gräsklippning, 
renhållning och soptömning. Hösten 2020 bytte föreningen ut den 
gamla gångbron över Brostorpaån mellan Göstorp och Skogsgård. 
 
2. Andreas Björkman, boende i Laholm 
Andreas Björkman har blivit nominerad av Ann- Kristin Håkansson. 
Motiveringen är att han konstant plockar skräp ute i naturen och sta-
den, vilket gynnar oss alla som bor i Laholm. Andreas gör ett stort 
och viktigt arbete på sin fritid med att samla skräp. Andreas arbetar 
på Coop i Laholm. 
 
 
  forts 
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3 och 4. Coop Knäred/ Coop Knäreds VD Paul Palmqvist 
Två nomineringar har inkommit av Lars Ingemarsson och Jonas 
Hellsten. Motiveringarna är för butikens initiativ med att fasa ut 
plastpåsar till förmån för papperspåsar vid frukt- och grönt avdel-
ningen. När Laholms Kommun införde nytt system för avfallshante-
ring distribueras bruna papperspåsar till matavfallet. Dessa tillhan-
dahålls vid frukt och grönt avdelningen på Coop Knäred och kan an-
vändas två gånger, för köp av frukt i butiken och hemma som av-
fallspåse. Efter besök av COOPs VD Maria Nygren beslutades att 
detta koncept kommer att lanseras vidare i COOP samtliga dagligva-
rubutiker. Coop Knäred har även lanserat produkthylla med produk-
ter med kort hållbarhetsdatum och defekta förpackningar, varor som 
tidigare kastats.  
 
Coop Knäred vann Offensiva Laholms Hållbarhetspris 2020 för in-
satserna med papperspåsarna och butikens hållbarhetstänk.  
 
5. Laholmshem AB/Kommunfastigheter i Laholm AB 
Har nominerats av Jerker Jacobsson. Motiveringen är för byggnation 
av Glänningeskolan som passivhus. Glänningeskolan är kommunens 
första offentliga byggnad som byggts som ett passivhus och energi-
tänk har löpt som en röd tråd genom hela projektet. 
 
Kommunens miljöpris är i första hand tänkt att premiera andra verk-
samheter än kommunens egen. För kommunal verksamhet, enskild 
anställd eller till ett arbetslag inom Laholms kommun med tillhö-
rande bolag, finns kommunens personalstipendium. I beslutsunderla-
gen till kommunstyrelsens beslut om införande av personalstipendiet 
den 4 december 2012 (dnr 2012-000333) framkommer att kommu-
nen tidigare fått kritik för att ha utsett miljöpristagare inom den egna 
verksamheten. Ett pris inom kommunens verksamhet måste därför 
motiveras av att arbetsenheten gjort något som är utöver fastställda 
mål och policys. Ett av kriterierna för att erhålla personalstipendiet 
är därför ”genomfört miljöinsats på arbetsplatsen/kommunen”. 
 
6. Wilda ekologiska 
Butiken Wilda Ekologiska har nominerats av Naturskyddsför-
eningen Södra Halland. Wilda ekologiskt är en affärsverksamhet i 
centrala Laholm som drivs av Catrin Nyström i Laholm. Butiken har 
varit verksam i 7 år. De är nominerade med följande nominering ” 
Här ges det möjlighet till att köpa många giftfria produkter såsom   
  forts  
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torra livsmedel, rengörings- och tvättmedel, hud- och hårprodukter, 
kosmetika, kryddor, teer och i lösvikt fröer och nötter med ett i sam-
manhanget lågt pris. Även lokalt tillverkade hantverksprodukter där 
återbruks- och naturmaterial använts finns till försäljning i den väl-
komnande butiken. I butiken Wilda Ekologiskt möter man eldsjälar 
som delar med sig av sin miljökunskap. Genom sin trevliga butik ger 
Catrin Nyström alla Laholmsbor möjlighet att handla lokalt, giftfritt 
och miljömedvetet till ett rimligt pris.” 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 november 2020. 
Nominering från Jan Fagerholm 
Nominering från Ann- Christin Håkansson 
Nominering från Lars Ingemarsson 
Nominering från Jonas Hellsten 
Nominering från Jerker Jacobsson 
Nominering från Naturskyddsföreningen i Södra Halland 
Föreskrifter för Laholms kommuns miljöpris. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och finner 
att så skett. 
 
_____ 
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§ 245 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 2020-12-02 
Förteckning över förslag och synpunkter till kommunstyrelsen 2020-
12-02 
_____ 
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§ 246 Dnr 2020-000002  
 
Anmälan av delegationsbeslut  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
I enlighet med kommunallagen 37-39 §§ 6 kapitlet år 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 bestämts i nämndens delegationsordning. 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning över delegationsbeslut 2020-12-02 
Delegationslista räddningstjänsten 2020 okt 
 
_____ 
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§ 247 Dnr 2020-000003  
 
Informationsärenden 
 
Regional utvecklingsstrategi  
Region Halland, Emilie Vidarsson 
 
Information om risk- och väsentlighetsanalys inför  
internkontrollplan 2021 
Jonas Påhlsson 
 
Information om arbetet med VA-plan 
Fredrik Nilsson  
 
Redovisning av resultatet av trygghetsenkäten 
Karin Martini, Kristian Nilsson 
 
Workshop Fördjupad översiktsplan kusten 
Katinka Lovén 
 
Information från kommunchefen 
Anders Einarsson 
 
 
      
 
      
_____ 
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