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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 48 Dnr 2020-000411  

 

Motion om att kommunen inrättar en ANDT-samordnare 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen om det pågående 

nationella arbetet med ANDTS och beslutar att avgöra ärendet när 

förutsättningarna är klarlagda på fullmäktiges sammanträde den 28 

september 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Jörgen Nilsson (KD) och Sara Unosson (KD) föreslår i en motion till 

kommunfullmäktige att kommunen inrättar en ANDT-samordnare. 

Motionen har remitterats för yttrande till socialnämnden senast vid 

kommunfullmäktiges sammanträde den 29 juni 2021. 

 

ANDTS är en förkortning av alkohol, narkotika, dopning, tobak och 

spel om pengar. Från början innefattade begreppet endast ANT, men 

utökades till att även innefatta doping och spel. Ibland används även 

förkortningen ANDT där man inte har med s:et. 

 

Socialnämnden ställer sig positiv till resursförstärkning centralt för 

att arbeta förebyggande med ANDTS frågorna och lyfter vikten av 

att detta är ett viktigt kommunövergripande arbete. En tjänst med 

kompetens inom ANDTS och strategisk förmåga beräknas kosta 

750- 800 tkr. 

 

Regering har under våren lagt fram en proposition 2020/21:132, på 

"Förnyad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, 

tobak och nikotin samt spel om pengar." I juni lanseras en nationell 

strategi inom området som föreslås träda i kraft den 15 september i 

år. Nationella strategier/handlingsplaner leder nästan alltid till olika 

överenskommelser (centralt, regionalt och lokalt) som ibland också 

innebär viss finansiering i form av riktade statsbidrag. Med anled-

ning av detta föreslås att kommunfullmäktige avvaktar den nation-

ella strategin och därefter kan besluta om ett helhetsgrepp kring hur 

ANDTS-strategin ska omsättas, samordnas, kompetensförsörjas och 

resurssättas. Bedömningen är att ärendet kan tas upp för beslut av 

kommunfullmäktige i september 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut den 8 juni 2021 § 126 

Socialnämndens yttrande den 18 maj 2021 § 56 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Motion om inrättande av ANDT-samordnare den 12 december 2020

  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C) med instämmande av Jörgen Nilsson (KD): Bi-

fall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att fullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och 

finner att så skett. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 49 Dnr 2020-000412  

 

Motion om att köttråvarornas ursprungsland ska framgå på me-

nyerna i kommunens verksamheter 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige bifaller Kristdemokraternas motion, om att det 

på menyerna i kommunens verksamheter ska framgå köttråvarornas 

ursprungsland. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Kristdemokraternas par-

tistyrelse genom Jörgen Nilsson (KD) och Sara Unosson (KD) att 

kommunen ska ge information om köttråvarornas ursprungsland ge-

nom att detta ska framgå på menyerna i kommunens verksamheter. 

 

Kommunfullmäktiges presidium har den 16 december 2020 remitte-

rat motionen till ansvarig nämnd för kostverksamheten för yttrande 

senast vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 juni 2021. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla 

Kristdemokraternas motion, om att det på menyerna i kommunens 

verksamheter ska framgå köttråvarornas ursprungsland. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut den 8 juni 2021 § 127 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 19 maj 2021 § 86 

Måltidsenhetens tjänsteskrivelse den 22 april 2021, reviderad 10 och 

17 maj 2021 

Motion den 12 december 2020 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jörgen Nilsson (KD) med instämmande av Bertil Johansson (LP), 

Ann-Heléne Djivjak (SD), Ove Bengtsson (S), Roland Norrman (M), 

Inger Reinfeldt och Lennart Svensson (V): Bifall till kommunstyrel-

sens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att fullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och 

finner att så skett.  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Notering 

Under inledningen av ärendets debatt uppstod tekniska problem för 

en ledamot som föll ut ur det digitala mötet. Ordförande valde då att 

ersättare skulle gå in och att ärendet togs om i sin helhet. 

_____ 

 

 

 Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 50 Dnr 2015-000163  

 

Antagande av detaljplan för Östra Nyby 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet utgår på grund av ofullständigt underlag. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 februari 2014 § 31 att upprätta 

ett planprogram för Östra Nyby, Nyby 3:38 med flera. Syftet med 

planprogrammet var att undersöka förutsättningarna för att bygga i 

området, att ta fram ett gestaltningsförslag för kommande bebyg-

gelse samt utreda lämplig etappindelning av kommande detaljplaner.  

 

Planprogrammet godkändes av kommunstyrelsen den 11 april 2017 

§ 78. I samband med att planprogrammet godkändes gav kommun-

styrelsen även miljö- och byggnadsnämnden (nu samhällsbyggnads-

nämnden) i uppdrag att upprätta en detaljplan för Östra Nyby. Syftet 

med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt bostadsområde med 

olika typer av boendeformer samt lokaler för en förskola. 

 

Planområdet är beläget i den södra utkanten av Laholms stad, direkt 

söder om riksväg 24 och öster om Ängelholmsvägen. Området ligger 

i gränslandet mellan staden och landsbygden. 

 

I detaljplanen medges en blandning av olika bostadstyper; frilig-

gande enbostadshus, sammanbyggda en- och tvåbostadshus (radhus, 

parhus och kedjehus) och flerbostadshus. Även ett område för en för-

skola och ett område för lager, kontor, handel och centrumverksam-

het föreslås. En större park med lekplats för barn i olika åldrar före-

slås i planområdets mitt. I den östra delen föreslås ett naturområde 

för bland annat dagvattenhantering. 

 

Planområdet har undersökts vad gäller förorenad mark. Inom plan-

området finns en deponi som på plankartan regleras med att området 

måste saneras innan startbesked får ges för bostadsbebyggelsen. Av-

sikten är att helt gräva ut och sanera deponin, vilket ger mycket po-

sitiva effekter för såväl människor, djur och natur samt kommer för-

hindra spridning av skadliga ämnen. 

 

Samråd om planförslaget pågick från den 12 november till och med 

den 21 december 2018 och ett samrådsmöte hölls den 28 november 

2018 i stadshusets cafeteria.    

  forts  
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Synpunkterna redovisas i en samrådsredogörelse. Granskning av 

planförslaget pågick från den 3 februari till 

och med den 6 mars 2020. Synpunkterna efter granskningen har sam-

manställts i ett granskningsutlåtande. 

 

Detaljplanen bedöms nu vara klar för antagande. Planförslaget med-

för ingen betydande negativ miljöpåverkan och en miljökonsekvens-

beskrivning har därmed inte upprättats. 

 

Inför kommunfullmäktiges sammanträde upptäcktes att underlaget 

inte var fullständigt. Den juridiska plankartan med bestämmelser 

fanns inte med i sin helhet i underlaget. Fullmäktige valde därför att 

ärendet skulle utgå. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut den 11 maj 2021 § 96 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 21 april 2021 § 68 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 mars 2021 

Antagandehandling 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 51 Dnr 2020-000105  

 

Reservationsavtal Svarven 1 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner reservationsavtalet. 

 

Ärendebeskrivning 

RED Zalina II AB har ställt frågan om att få reservera fastigheten 

Svarven 1 på nya Nyby verksamhetsområde. Fastigheten är belägen 

söder om de nyligen etablerade butikerna (Jysk, Dollarstore och Jem 

& Fix) på området. Bolaget är dotterbolag till en av de större han-

delsetablerarna i landet och har för avsikt att etablera minst 10 000 

kvm byggyta handel på fastigheten. En förutsättning i avtalet är att 

bolaget för kommunen kan visa avtal med hyresgäst/er om etablering 

på fastigheten med sådan verksamhetsinriktning som överensstäm-

mer med kommunens intentioner för området.  

 

Bolaget får under förutsättning av reservationsavtalet följs köpa fas-

tigheten för 175 kr per kvadratmeter tomtyta i enlighet med av kom-

munfullmäktige fastställt pris. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut den 11 maj 2021 § 97 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 april 2021. 

Reservationsavtal 

Översiktskarta 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C) med instämmande av Bertil Johansson (LP) och 

Inger Reinfeldt (TRP): Bifall till kommunstyrelsens förslag till be-

slut. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att fullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och 

finner att så skett. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

RED Zalina II AB 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 52 Dnr 2019-000214  

 

Godkännande av markanvisningsavtal Mellbystrands centrum 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner markanvisningsavtalet. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen godkände den 11 maj 2021, § 102 anbud 4, 

Strandparken av FOJAB arkitekter för Hamiltone Fastigheter AB 

som vinnare av markanvisningstävlingen för Mellbystrands centrum 

och gav samtidigt i uppdrag att ta fram markanvisningsavtal med 

vinnande exploatör. 

 

Samhällsutveckling tillsammans med byggnadsenheten har nu tagit 

fram ett markanvisningsavtal med de förutsättningar och krav som 

kommunen angav i tävlingen och som det vinnande förslaget angett. 

Detta har accepterats och undertecknats av exploatören, Hamiltone 

Fastigheter AB. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut den 8 juni 2021 § 131 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 maj 2021. 

Markanvisningsavtal med bilagor 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C) med instämmande av Bertil Johansson (LP), 

Jörgen Nilsson (KD), Margareta Jonsson (L), Ove Bengtsson (S) och 

Roland Norrman (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att fullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och 

finner att så skett. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Hamiltone Fastigheter AB 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 53 Dnr 2017-000172  

 

Prissättning av verksamhetsmark inom Mellby företagspark 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner föreslagna markpriser om 150, 200 

och 250 kr/m2 tomtarea att gälla från och med den 1 juli 2021 inom 

områdena markerade i till detta beslut bifogade kartor. 

 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanen för del av Mellby 23:4 m.fl. för utökning av Mellby 

företagspark söderut antogs i kommunfullmäktige i april och medför, 

om detaljplanen vinner laga kraft, att ca 390 000 kvm ny verksam-

hetsmark tillskapas.  

 

Näringslivsenheten har under våren 2021 undersökt prisläget för 

verksamhetsmark längs motorväg E6 för att undersöka vad andra 

kommuner har för prissättning för mark i liknande lägen. Undersök-

ningen visar att markpriser på 200-250 kr/kvm är rimliga marknads-

priser.   

 

Med anledning av ovanstående lägger samhällutvecklingsverksam-

heten fram förslag på prissättning där marken närmast motorvägen 

kostar 250 kr/m2 och resten av marken inom etapp 2 kostar 200 

kr/m2. Prissättningen inom Mellby företagspark etapp 1 föreslås 

också förändras från dagens 100 kr/m2 till 150 kr/m2. Alla priser 

inkluderar fastighetsbildning. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut den 8 juni 2021 § 128 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 maj 2021. 

Kartor över prissättning 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att fullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och 

finner att så skett. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 54 Dnr 2021-000207  

 

Utökning av verksamhetsområde för VA Allarp 2:3 Etapp 2 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet för 

dricks- och spillvatten för området Allarp 2:3, etapp 2. 

 

Ärendebeskrivning 

Fastigheten Allarp 2:2 och 2:3 är del i en stor privat exploatering. 

Etapp 1 är i stort sett färdigbyggd nu och arbetet med markarbetena 

av etapp 2 är igång. Ledningsnätet för dricks- och spillvatten håller 

på att anläggas och de första byggloven har beviljats inom denna 

etapp. Dagvattenhantering inom området sker genom en gemensam-

hetsanläggning och ingår inte i den allmänna va-anläggningen. Ex-

ploatören ansvarar för att anlägga ledningar för dricks-, spill- och 

dagvatten. Laholmsbuktens VA AB, LBVA, tar över ledningarna för 

dricks- och spillvatten medan ledningarna för dagvatten förblir pri-

vata. 

 

Detta är ett stort bostadsområde där kommunen som VA-huvudman 

är ansvarig att bygga ut dricks- och spillvatten enligt § 6 vattentjänst-

lagen. VA-huvudmannen har redan tagit över en stor del av lednings-

nätet för dricks- och spillvatten i etapp 2.  

 

Om verksamhetsområde beslutas och fastställs enligt förslag, kom-

mer VA-huvudmannen överta ledningsnäten för dricks- och spillvat-

ten i samband med att de är färdigbyggda och blivit godkända enligt 

LBVA:s rutiner och praxis. Därefter ingår dessa i den allmänna VA-

anläggningen för Laholms kommun och då övertar LBVA drift och 

framtida förvaltning av berörda VA-system inom området. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut den 8 juni 2021 § 129 

Laholmsbuktens VA AB beslut den 17 maj 2021 § 60 

Karta 

Översiktskarta 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att fullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

 

 

  forts 
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Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och 

finner att så skett. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Laholmsbuktens VA 
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§ 55 Dnr 2021-000074  

 

Budgetuppföljning 1 år 2021 samt redovisning av beräknat bud-

getutfall 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen erhåller investeringsmedel för förvärvet av Brom-

sen 7 om 3 700 000 kronor. Kommunstyrelsen tog beslut om förvärv 

den 5 januari 2021. 

 

Socialnämnden erhåller budgetmässig kompensation 2021 för över-

skott på investeringsramen 2020 om 1 130 000 kronor som ej betrak-

tades i den reviderade investeringsbudgeten. 

 

Kultur- och utvecklingsförvaltningen erhåller ett tilläggsanslag om 

850 000 kronor för utökade möjligheter att tillskapa feriesommar-

jobb för kommunens ungdomar. 

 

Barn- och ungdomsnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden och 

socialnämnden erhåller följande tilläggsanslag för merkostnader gäl-

lande Lärarnas riksförbund och Lärarförbundets nya avtal. Totalt till-

äggsanslag beviljas om 1 700 000 kronor enligt följande fördelning. 

 

Barn- och ungdomsnämnden 1 405 tkr 

Kultur- och utvecklingsnämnden   265 tkr 

Socialnämnden      30 tkr  

 

Samhällsbyggnadsnämnden erhåller tilläggsanslag om 220 000 kro-

nor 2021 för att klara av den ökade belastningen på bygglovshante-

ringen. 

 

Socialnämnden beviljas tilläggsanslag om 430 000 kronor för att 

främja möjligheten till rekrytering av sommarvikarier genom höjd 

ersättning för arbete under helger. 

 

Tilläggsanslagen för driftbudgeten finansieras genom minskning av 

kommunens rörelsekapital. 

 

De nämnder som i samband med budgetuppföljningen bedömer att 

budgetunderskott kommer att uppstå och detta inte är relaterat till 

volymökningar eller ianspråktagande av resultatfond ska snarast till 

kommunstyrelsen redovisa en åtgärdsplan på hur det befarade under-

skottet skall förhindras eller åtminstone begränsas i enlighet med 

riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning. forts 
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Kommunstyrelsen önskar till kommunstyrelsens sammanträde i ok-

tober månad från kultur- och utvecklingsnämnden och socialnämn-

den erhålla en information om hur nämnderna och förvaltningarna 

arbetar med arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser 

samt ekonomiskt bistånd med syfte om ökad självförsörjning. 

 

Kommunstyrelsens önskar till kommunstyrelsens sammanträde i ok-

tober månad från socialnämnden erhålla en information om hur 

nämnden och förvaltningen arbetar med hemmaplanslösningar inom 

individ- och familjeomsorgen.  

Reducera antalet placeringar för barn och unga samt för vuxna. 

Skapa egna familjehemslösningar på hemmaplan. 

Beskriva vilka strategier nämnden har för arbetet med hemmaplans-

lösningar. 

 

Kommunstyrelsens önskar till kommunstyrelsens sammanträde i ok-

tober månad från socialnämnden erhålla en information om hur 

nämnden och förvaltningen arbetar för att minimera merkostnader 

gällande hanteringen av Coronapandemin.  

Hur arbetar nämnden och förvaltningen för att kunna återgå till nor-

malt kostnadsläge? 

  

Budgetuppföljningen läggs i övrigt till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Budgetuppföljningar med prognoser på årsskiftet redovisas för kom-

munfullmäktige vid två tillfällen varje år. Den första ska utgå från 

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

sistnämnda budgetutfallsprognosen knyts samman med delårsrap-

porten och redovisas till kommunfullmäktige vid ett och samma till-

fälle under oktober. 

 

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

getutfall, rapporteringen endast avse särskilt anmärkningsvärda av-

vikelser med utgångspunkt från den planerade verksamheten. Även 

de helägda bolagen ska lämna prognoser över verksamhet och eko-

nomi. 

 

Kommunfullmäktiges anslag i driftbudgeten binds på nämndsnivå 

där respektive nämnd erhållit en nettokostnadsram. Dessutom har 

samhällsbyggnadsnämnden erhållit en budgetram för VA-verksam-

heten och en budgetram för avfallsverksamheten.  forts 
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Anslagen i investeringsbudgeten binds på projekt med undantag för 

inventarier och utrustning där nämnderna erhållit investeringsramar. 

 

Sammantaget, för samtliga nämnder, uppgår prognostiserat netto-

budgetunderskott till 36,5 miljoner kronor. Nämndernas avvikelse 

består utav väldigt många poster med både plus och minus, här 

nämns endast ett fåtal. De största avvikelserna redovisar socialnämn-

den (-34,2 miljoner kronor) och barn- och ungdomsnämnden (-3,5 

miljoner kronor).  

 

Avvikelserna i barn- och ungdomsnämnden avser i huvudsak kost-

nader för tilläggsbelopp kopplade till särskilda behov, personalkost-

nader där anpassning till lägre volymer inte fått full effekt ännu, 

ökade IT-kostnader och ökade skolskjutskostnader. Inom äldre-

omsorgen består avvikelsen av pandemirelaterade kostnader om 7,0 

miljoner kronor kopplade till årets första fyra månader, en alltmer 

problematisk situation med dyra lösningar inom individ- och famil-

jeomsorgen samt en stor obalanserad post inom äldreomsorgen gäl-

lande vårdtyngd såväl inom hemtjänst som särskilda boendeplat-

serna.  

 

Skatteintäkterna, det statliga utjämningsbidraget, generella statsbi-

drag och fastighetsavgiften beräknas i nuläget uppgå till 1 588,2 mil-

joner kronor, vilket är 35,3 miljoner kronor högre än vad som bud-

geterats. Den positiva prognosen har sin förklaring i skatteunderla-

gets utveckling. Det råder stor tillväxt i landet och sysselsättningen 

ökar. Senaste skatteunderlagsprognosen justerar såväl prognosen för 

2020 års nivå med 0,3 procentenheter som 2021 års prognos med 

hela 1,7 procentenheter. Justeringarna medför en betydligt mer gynn-

sam utveckling med en stor positiv avvikelse jämfört med budgeten 

om hela 36,9 miljoner kronor avseende skatteintäkterna. 

 

Enligt den nu föreliggande prognosen ökar nämndernas kostnader, i 

löpande priser, sammantaget med 5,7 procent i förhållande till före-

gående år. Intäkterna från kommunalskatt, utjämningsbidrag och ge-

nerella statsbidrag bedöms öka med 3,6 procent. 

 

I förhållande till investeringsbudgeten på 150,5 miljoner kronor be-

räknas de totala investeringarna bli 9,8 miljoner kronor högre för att 

då uppgå till 160,3 miljoner kronor. Främst är det en avvikelse inom 

VA-verksamheten där det upptagits 7,0 miljoner kronor mer för led-

ningsarbeten på verksamhets- och bostadsområden.  forts 
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Även ovan beskrivit tilläggsanslag för Bromsen 7 och socialnämn-

dens överskott gällande budgetramen från 2020 ingår. 

 

Det finansiella resultatet har budgeterats till +27,1 miljoner kronor 

om föreslagna tilläggsanslag beviljas. Enligt prognosen försämras 

detta med 8,4 miljoner kronor för att endast uppgå till +18,7 miljoner 

kronor. Ett sådant resultat är betydligt lägre än vad som varit fallet 

under 2020 och uppfyller inte kommunens mål för 2021 om 2,1 pro-

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

endast motsvarar 1,2 procent.  

 

Med tanke på nämndernas utveckling av resultaten jämfört med fö-

regående år måste detta beaktas och följas noga i samband med upp-

följning två efter augusti månad. 

 

Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB prognostise-

rar ett resultat på +7,3 miljoner kronor respektive +0,9 miljoner kro-

nor. Båda bolagen redovisar en omfattande investeringsverksamhet i 

form av såväl nyproduktion som ombyggnads- och underhållsprojekt 

för verksamhetsåret 2021. 

 

Centrala medel för volymrelaterade, oförutsedda kostnader och oför-

utsedda lokalkostnader 

För att skapa möjlighet att anslagstäcka oförutsedda och volymrela-

terade kostnader samt eventuellt tillkommande lokalkostnader, som 

det inte fanns underlag för att beakta i respektive nämnds budget, 

anslogs det medel om 3 miljoner kronor på centralt anslag i 2021 års 

budget. I kompletteringsbudget ianspråktogs det 450 000 kronor av 

dessa medel till socialnämnden gällande uteblivna hyreskostnader på 

evakueringsboendet på Båstadvägen i Våxtorp. 800 000 kronor har 

omfördelats för att täcka merkostnaderna mot nämnderna för 2021 

års löneöversyn. För att förstärka kommunens digitaliseringsarbete 

och snabba upp vissa vägval har 600 000 kronor har omfördelats till 

kommunens IT-enhet. Därmed återstår det således 1 150 000 kronor 

av anslaget som reserv under resterande del av året. 

 

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

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

årets utgång är resultatet således 1 150 000 kronor bättre. Kommun-

styrelsens förvaltning föreslår att avsatta medel beräknas användas 

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

gnostiserade resultatet.   forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 17 

Kommunfullmäktige 2021-06-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Medel till förvärvet av Bromsen 7 

Kommunstyrelsen beslutade den 5 januari, § 11, 2021 om att för-

värva fastigheten Bromsen 7. Köpet innebär att kommunen stärkte 

sitt markinnehav längs med Lagan liknande tidigare förvärv de sen-

aste åren inför en framtida exploatering av området. Köpeskillingen 

uppgick till 3,7 miljoner kronor. I beslutet fastslogs det att tilläggs-

anslag skulle beaktas i samband med kommunstyrelsens förslag till 

reviderad investeringsbudget. Detta har inte gjorts, därför föreslås ett 

tilläggsanslag för att täcka fastighetsförvärvet.  

 

Medel till socialnämndens investeringsram 

Socialnämnden hade i sitt förslag för reviderad investeringsbudget 

under februari månad signalerat att nämnden önskade ta med sig ett 

överskott om 1 130 000 kronor. Nämndens avsikt med dessa inve-

steringar är åtgärder inom utrustning och inventarier inom gruppbo-

städer bland annat. 

 

Medel till utökad satsning på feriearbetande ungdomar 

Kultur- och utvecklingsnämnden ser en stor nytta med att tillhanda-

hålla feriearbete till kommunens ungdomar. På grund av pandemin 

har många ungdomar suttit hemma med distansstudier en längre tid. 

Verksamheten har kommit fram till att välmående bland kommunens 

ungdomar är sämre än före pandemin.  Verksamheten ser en risk med 

att om dessa ungdomar inte har någon sysselsättning under somma-

ren skulle det påverka deras mående ännu mer negativt vilket even-

tuellt skulle kunna leda till negativ utveckling för deras psykiska 

hälsa och deras kommande studiearbete. 

 

Kultur och utvecklingsnämnden föreslås därför erhålla tilläggsanslag 

om 850 000 kronor för att kunna utöka antalet feriearbeten från 147 

till hela 220. 

 

Medel till lönekompensation till de båda lärarförbunden 

Under våren har avtal slutits mellan SKR och de två lärarförbunden, 

Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. Det nya avtalet har inne-

burit en engångskompensation, liknande den Kommunal erhåll i sitt 

avtal, om 2 000 kronor per medarbetare som omfattas av avtalsom-

rådena. Totalt är merkostnaden 1,7 miljoner kronor för kommunen 

inklusive arbetsgivaravgifter och pensionskostnader. Berörda nämn-

der föreslås därför erhålla kompensation enligt nedan tabell. 

 

  forts 
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Barn- och ungdomsnämnden 1 405 tkr 

Kultur- och utvecklingsnämnden   265 tkr 

Socialnämnden           30 tkr 

 

Kompensationen berör 607 medarbetare från ovan tre nämnder. 

 

Medel till bygglovshanteringen 

Under årets inledande månader har mängden bygglov som inkommit 

till kommunens byggnadsenhet ökat markant. Jämfört med föregå-

ende års 180 bygglov till årets 285 bygglov under motsvarande pe-

riod.  

 

Bygglovshanteringen har idag enligt lagstiftningen tio veckor på sig 

att påbörja handläggning av ett komplett inkommit bygglov. Om inte 

kommunen påbörjar hanteringen inom godkänd tid riskera kommu-

nen vite, i form av rabatterade avgifter, vilket kan medföra lägre in-

täkter samt framför allt längre väntetid för sökanden och eventuellt 

en negativ publicitet.  

 

Nämnden erhåller således medel för att klara av en finansiering av 

en utökning under innevarande år om 220 000 kronor. Nämnden fi-

nansieras till 30 procent genom ökade avgifter.  

 

Medel till rekrytering av semestervikarier 

Socialnämnden beviljas anslag för rekrytering av semestervikarier 

inom äldreomsorgens område. 

 

Behovet av vikarier under året är betydligt större än tillgängliga vi-

karier. Behovet uppgår till 170 medarbetare medan tillgången för 

närvarande endast uppgår till 120.  

 

För att främja möjligheten att tillgodose behoven önskar beman-

ningsenheten genomföra ett antal åtgärder. Åtgärderna medför en 

möjlighet att erbjuda fler arbete på arbetsställen runt om i kommunen 

där bland annat kollektivtrafiken medför en begränsning. 

 

Förslaget innebär följande: 

En höjd ersättning för arbete under helger om 430 tkr 

Tillgång till bilpool om 1 085 tkr 

Bonus till timanställda om 865 tkr 

 

Totalt uppgår åtgärderna till 2 480 000 kronor. forts 
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Under ledningsutskottets sammanträde presenterades nya uppgifter 

från bemanningsenheten om rekrytering av sommarvikarier inom 

äldreomsorgen. Rekryteringen har ökat och 90 % av vikarierna är nu 

tillsatta, samtidigt som fler rekryteringar pågår. Denna förbättring 

har gjorts utan att några extra insatser genomförts. Kommunstyrel-

sens ledningsutskott anser därför att åtgärderna kan begränsas och 

föreslår att den höjda ersättningen för arbete under helger om 

430 000 kronor kvarstår som tilläggsanslag medan de två andra kost-

nadsposterna utgår.  

 

Vid sammanträdet framfördes även att flera nämnder inte följt rikt-

linjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning antagna av kommun-

fullmäktige som anger att i det fall en nämnd i samband med budget-

uppföljningar bedömer att budgetunderskott kommer att uppstå och 

detta inte är relaterat till volymökningar eller ianspråktagande av re-

sultatfond ska nämnden samtidigt redovisa en åtgärdsplan på hur det 

befarade underskottet skall förhindras eller åtminstone begränsas. I 

åtgärdsplanen ska bland annat framgå beskrivning av åtgärder och 

beslut, konsekvenser för invånare, verksamhet och personal.  

 Uppstår inom nämnd ett väsentligt negativt resultat mellan ordinarie 

uppföljningar ska detta omedelbart meddelas kommunstyrelsen och 

även då med förslag på åtgärder för att begränsa det negativa resul-

tatet. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut den 8 juni 2021 § 132 

Kommunens budgetuppföljning 1 2021 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kjell Henriksson (S) med instämmande av Jörgen Nilsson (KD), An-

nalena Emilsson (C), Roland Norrman (M), Inger Reinfeldt (TRP), 

Margareta Jonsson (L), Ove Bengtsson (C) och Eva M Larsson 

(MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att fullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och 

finner att så skett. 

_____  forts 
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Beslutet skickas till: 

Socialnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Barn- och ungdomsnämnden 

Kultur- och utvecklingsnämnden 
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§ 56 Dnr 2021-000181  

 

Renovering av ångbåten S/S Lagaholm 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet utgår på grund av att kommunstyrelsen återremitterade ären-

det till kommunchefen. 

 

Ärendebeskrivning 

S/S Lagaholm överlämnades under våren 2020 till Laholms kommun 

av Laholms Ångbåtsförening då föreningen inte längre upplevde sig 

ha möjlighet att sköta driften och i enlighet med det avtal som teck-

nades när föreningen övertog driften av fartyget.  

Fartyget har vid överlämnandet betydande renoveringsbehov för att 

åter kunna sättas i tjänst för passagerardrift på Lagan. Renoverings-

behovet gäller såväl skrov/konstruktion som ångpannan och maskin.  

 

Kommunstyrelsen har tagit hjälp av tjänstepersoner inom kultur- och 

utvecklingsförvaltningen samt upphandlingsenheten för att reda ut 

förutsättningarna för att fartyget skall kunna tas i drift. Bland annat 

har fartyget besiktigats både avseende skrov/konstruktion (AB Sjö-

express) och motor/maskin (KIWA Inspecta AB), möjligheterna att 

renovera fartyget som en del av en arbetsmarknadspolitisk åtgärd un-

dersökts, och avfärdats, och möjligheten att överlåta fartyget till nå-

gon annan ideell sammanslutning/organisation diskuteras. Processen 

för att långsiktigt säkra driften av S/S Lagaholm kan delas ned i tre 

steg: 

 

1. Renovering av fartyg och maskin från nuvarande skick till drift-

mässighet 

2. Kontinuerligt underhåll mellan turistsäsongerna 

3. Operativ drift av fartyget under turistsäsong 

 

Sedan oktober 2020 har kultur- och utvecklingsförvaltningen till-

sammans med upphandlingsenheten genomfört en upphandling i 

syfte att försöka finna en leverantör med möjlighet att åta sig reno-

veringsarbetet att iordningsställa fartyget.  

 

Initialt var målsättningen sommaren 2021 men med hänvisning till 

svårigheten att hitta intresserade leverantörer och de svårigheter som 

pandemin skulle innebära för möjligheterna att bedriva passagerar-

trafik så har inriktningen från och med våren 2021 varit att fartyget 

skall i vattnet inför sommarsäsongen 2022.  

  forts 
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Det har varit ytterst utmanande att finna en leverantör som är beredd 

att åta sig uppdraget men den 26 april säkrades ett anbud från Sim-

rishamns Varv AB som innebär ett åtagande för anbudstagaren att 

renovera samtliga punkter påtalade i de genomförda besiktningarna, 

en arbetsinsats som bedöms till totalt ca 2200 timmar samt att svara 

för samtliga omkostnader relaterade till renoveringen. Offerten är på 

1 728 tkr och omfattar inte eventuella dolda renoveringsbehov som 

inte finns dokumenterade i besiktningarna eller i företagets anbud.  

 

Så snart ett beslut om renovering fattats inleds arbetet med att säkra 

en operatör som kan svara för driften under sommarsäsongen. Detta 

kommer att ske genom ett anbudsförfarande där både ideella före-

ningar, privatpersoner och företag har möjlighet att uttrycka intresse 

av att driftsätta fartyget. Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjäns-

tepersoner kan i detta arbete vara kommunstyrelsens förvaltning be-

hjälplig i arbetet. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut den 11 maj 2021 § 98 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 april 

2021 

Bilaga, Renoveringsbeskrivning Lagaholm – AB Sjöexpress 

Bilaga, Kontrollrapport SS Lagaholm – Kiwa Inspecta AB 

Bilaga, Offert från Simrishamns Varv AB 

_____ 
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§ 57 Dnr 2021-000193  

 

Regional EU-medfinansiering 2021-2027 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner föreliggande överenskommelse om 

regional medfinansiering 2021-2027. 

 

Ärendebeskrivning 

EU:s program och fonder är viktiga verktyg för genomförande av 

den regionala Tillväxtstrategin för Halland. Flera av EU-program-

men kräver medfinansiering. I Halland har man arbetet med en mo-

dell för medfinansiering som bygger på förtroende och tillit till 

varandra. Modellen är en grund för att effektivisera och underlätta 

uppfyllandet av målsättningarna i Hallands Tillväxtstrategi. Genom 

en regional medfinansieringspott med medel från både Region Hall-

and och de halländska kommunerna underlättas projektverksam-

heten. Projekten behöver genom potten endast göra en ansökan istäl-

let för separata ansökningar till respektive finansiär. 

 

Överenskommelsen styr prioriteringen av den regionala medfinan-

sieringen. Utgångspunkten är att följa finansieringen från tidigare 

överenskommelser där kommunerna finansierat med 10 miljoner 

kronor per år och Region Halland med 7 miljoner kronor per år. 

Finansieringen för kommunerna är baserad på befolkningsmängd vid 

ingången av avtalet och gäller för perioden 2021 till 2027. För La-

holms kommun innebär överenskommelsen en årlig kostnad om 800 

000 kronor. Den högre finansieringen som kommunerna har om 3 

miljoner kronor per år är till för att finansiera bland annat Lokalt ledd 

utveckling i Halland. Denna pott utgör en egen del av den regionala 

medfinansieringen.  

 

Överenskommelse gäller under förutsättning att den godkänns av 

samtliga parter. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut den 8 juni 2021 § 133 

Regionstyrelsen beslutsförslag 

Överenskommelse om regional medfinansiering 2021-2027 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

  forts 
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Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att fullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

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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§ 58 Dnr 2021-000172  

 

Ändring av reglemente för kommunala funktionsrättsrådet 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ersättare får närvara vid funktions-

rättsrådets sammanträden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att ersättning ska utgå till de ledamöter 

och ersättare som närvarar vid rådets sammanträden. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunens funktionsrättsråd är ett organ för samråd och ömsesidig 

information mellan Laholms kommun och företrädare för funktions-

rättsorganisationer inom kommunen. 

 

Kommunen ska i rådet samråda och informera om sin verksamhet, 

planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller 

kan få aktualitet för personer med funktionsnedsättning i kommunen. 

Kommunen ska genom rådet ges möjlighet att få funktionsrättsorga-

nisationernas synpunkter samt att samråda med dem i ett tidigt skede 

av olika beredningsprocesser. Genom ömsesidigt samråd och dialog 

kan behov identifieras och erfarenheter utbytas. Detta kan i sin tur 

ligga till grund för verksamhetsutveckling.   

 

Rådet består av sex ledamöter och sex ersättare. Varav kommunsty-

relsen utser tre ledamöter och tre ersättare till rådet och Föreningen 

Funktionsrätt Laholm utser tre ledamöter och tre ersättare bland sina 

medlemmar. 

 

Efter önskemål från kommunens funktionsrättsföreningar om att er-

sättare får närvara vid rådets möten föreslås en ändring av reglemen-

tet för att ge denna möjlighet till ersättarna. Det utgår ingen ersätt-

ning till de ersättare som deltar på rådets möten. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut den 11 maj 2021 § 99 

LFS 3.16 Reglemente för funktionsrättsrådet 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Roland Norrman (M) med instämmande av Erling Cronqvist (C): Bi-

fall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

  forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 26 

Kommunfullmäktige 2021-06-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Kjell Henriksson (S) med instämmande av Bertil Johansson (LP) och 

Karl-Fredrik Klinker (MED): Bifall till kommunstyrelsens förslag 

till beslut med tillägg att ersättning ska utgå till samtliga deltagande 

på funktionsrättsrådets sammanträden. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Kjell Henriksson 

med fleras förslag och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande be-

slutsgång: 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för Kjell Henriksson med fleras förslag. 

 

Omröstningsresultat 

Med 19 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 21 nej-röster för 

Kjell Henriksson med fleras förslag, samt en röst som avstod, beslu-

tar kommunfullmäktige i enlighet med Kjell Henriksson med fleras 

förslag till beslut. (se bilagda voteringslista § 58) 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och 

finner att så skett. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Funktionsrättsrådets ledamöter och ersättare 
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§ 59 Dnr 2021-000173  

 

Ändring av reglemente för kommunala pensionärsrådet 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ersättare får närvara vid pension-

ärsrådets sammanträden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att ersättning ska utgå till de ledamöter 

och ersättare som närvarar vid rådets sammanträden. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunens pensionärsråd är ett organ för samråd och ömsesidig 

information mellan Laholms kommun och företrädare för pension-

ärernas riksorganisationer inom kommunen. 

 

Kommunen ska i rådet samråda och informera om sin verksamhet, 

planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller 

kan få aktualitet för kommunens pensionärer. 

Kommunen ska genom rådet ges möjlighet att få pensionärsorgani-

sationernas synpunkter samt att samråda med dem i ett tidigt skede 

av olika beredningsprocesser. Genom ömsesidigt samråd och dialog 

kan behov identifieras och erfarenheter utbytas. Detta kan i sin tur 

ligga till grund för verksamhetsutveckling. 

 

Reglementet för det kommunala pensionärsrådet föreslås ändras så 

att ersättare ges möjlighet att närvara vid rådet möten. Det utgår 

ingen ersättning till de ersättare som deltar på rådets möten. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut den 11 maj 2021 § 100 

LFS 3.15 Reglemente för pensionärsrådet 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kjell Henriksson (S) med instämmande av Bertil Johansson (LP), 

Roland Norrman (M), Erling Cronqvist (C) och Karl-Fredrik Klinker 

(MED): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med tillägg 

att ersättning ska utgå till samtliga deltagande på pensionärsrådets 

sammanträden. 

 

  forts 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Kjell Henriksson 

med fleras förslag och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med 

Kjell Henriksson med fleras förslag till beslut. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och 

finner att så skett. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Pensionärsrådets ledamöter och ersättare 
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§ 60 Dnr 2021-000199  

 

Kompetensförsörjningsplan 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar föreslagen kompetensförsörjningsplan 

för 2021-2025. 

 

Ärendebeskrivning 

En av de största utmaningarna som den offentliga sektorn står inför 

är hur vi ska kompetensförsörja och säkerställa välfärden med en 

ökande befolkning. Syftet med kompetensförsörjningsplanen är att 

analysera nuläge och göra en prognos över de behov av kompetenser 

som kommer att behövas inom Laholms kommun för perioden 2021-

2025, samt att visa på rekryteringsstrategier som vi ska använda oss 

av. Utifrån kompetensförsörjningsplanen ska handlingsplaner för 

varje förvaltning tas fram med inriktning på deras specifika behov 

och förutsättningar för att strategiskt kunna hantera kompetensför-

sörjningsfrågan långsiktigt. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut den 8 juni 2021 § 134  

Personalenhetens tjänsteskrivelse den 26 maj 2021 

Kompetensförsörjningsplan 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att fullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och 

finner att så skett. 

_____ 
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§ 61 Dnr 2020-000335  

 

Principer för införande av heltid som norm 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer gällande principer för införandet av 

Heltid som norm, för anställning på heltid för yrkesgrupperna inom 

Kommunals avtalsområde inom Vård och omsorg, Förskola, Mål-

tidsverksamheten och Kultur- och utvecklingsverksamheten: 

 

Avser tillsvidareanställda i berörda verksamheter. 

 

Alla som nyanställs tillsvidare ska erbjudas heltidsanställning, vilket 

anges i platsannonserna. Heltidsanställning ska vara det normala, 

deltid ett undantag. 

 

Rekryterande chef tar ställning till begäran om anställning på deltid 

i varje enskilt fall vid nyanställning.  

 

Redan deltidsanställda har möjlighet att önska heltid eller annan 

högre sysselsättningsgrad för deltid. 

 

Närmaste chef kan i undantagsfall bevilja nedsättning av tjänst vid 

särskilda skäl. 

 

Ansökningar om partiell tjänstledighet utöver de lagstadgade ledig-

heterna behandlas restriktivt. 

 

Heltid som norm ska införas på ett kvalitetssäkert och kostnadsef-

fektivt sätt - Verksamheterna ska därför arbeta med att utreda och 

införa de förändringar som krävs av bemanningsplanering och ar-

betsorganisation för att uppnå det syftet. 

 

Heltid som norm införs genom ökad grundbemanning. 

 

Förslag till principer för hållbar arbetstidsförläggning ur arbetsmil-

jöperspektiv ska tas fram av Styrgruppen för fastställande av Perso-

nal- och organisationsutskottet.   

 

Ärendebeskrivning 

Enligt centralt kollektivavtal mellan Sveriges Regioner och kommu-

ner och Svenska Kommunalarbetareförbundet ska parterna gemen-

samt arbeta för att andelen medarbetare som arbetar heltid ökar.   

  forts 
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Målsättningen är att tillsvidareanställning på heltid ska vara det nor-

mala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre 

uträckning ska arbeta heltid. Förändringen ska vara genomförd den 

31 december 2024. 

 

Bakgrunden till den centrala överenskommelsen är de anställda inom 

de yrkesgrupper som berörs ska försörja sig självständigt både i ar-

betslivet och pensioneringen. Samtidigt visar prognoserna för den 

demografiska utvecklingen att antalet barn och unga samt äldre ökar 

de närmaste åren, vilket ställer större krav på kommunala välfärds-

tjänster till dessa åldersgrupper. Befolkningen i arbetsför ålder ökar 

däremot inte lika mycket. Det innebär sammantaget att anställda i 

kommunsektorn ska utföra mer välfärdstjänster men att det blir allt 

svårare att rekrytera personal med rätt kompetens. Om deltidsan-

ställda kan höja sin sysselsättningsgrad så minskar vi behovet att ny-

anställa.  

 

Det innebär dock en utmaning för arbetsgivaren att se till att den 

ökade bemanningen kan organiseras på så sätt att den anpassas efter 

kundernas behov av insatser utförda med rätt kompetens, på rätt tid 

och rätt plats. Erfarenheterna från andra kommuner visar att den för-

ändringen är komplex och kräver en översyn av både arbetsorgani-

sation och bemanningsprocess, framför allt inom vård och omsorg.  

 

Rätt till heltid är redan infört inom äldreomsorgen i Laholms kom-

mun men gjordes utan föregående översyn av arbetsorganisation och 

bemanningsprocess, vilket nu behöver ske för att det ska vara möjligt 

att fortsätta öka andelen heltidsanställda med bibehållen ekonomi 

och kvalité i verksamheten. 

 

Laholms kommun har bildat en projektorganisation för ”Heltidsre-

san” som i första etappen ska omfatta tillsvidareanställda inom de 

yrkesgrupper som organiseras av Svenska Kommunalarbetareför-

bundet inom Vård och omsorg, Förskolan, Måltidsverksamheten 

samt inom Kultur- och utvecklingsförvaltningen. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut den 8 juni 2021 § 135 

Personalenhetens tjänsteskrivelse den 12 maj 2021 

 

 

  forts 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Ann-Heléne Djivjak (SD): Yrkar på återremiss för att utreda möjlig-

heten utifrån avtalet, att inte neka de som önskar jobba deltid. 

 

Bertil Johansson (LP) med instämmande av Margareta Jonsson (L), 

Kjell Henriksson (S), Roland Norrman (M), Lennart Svensson (V), 

Eva M Larsson (MP) och Martin Lönnstam (MED): Bifall till kom-

munstyrelsens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller återremit-

teras till kommunstyrelsen och finner att fullmäktige ska avgöra 

ärendet idag. 

 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande be-

slutsgång: 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. 

Nej-röst för att ärendet ska återremitteras. 

 

Omröstningsresultat 

Med 33 ja-röster för att avgöra ärendet idag och 8 nej-röster för åter-

remiss beslutar kommunfullmäktige att ärendet ska avgöras idag. (Se 

bilagda voteringslista § 61) 

 

Ordföranden lägger därefter fram kommunstyrelsens förslag till be-

slut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och 

finner att så skett. 

 

Reservationer 

Helge Wigforss (SD), Inger Reinfeldt (TRP), Lars-Göran Jarl (SD), 

Mikael Sandén (SD), Karl-Fredrik Klinker (MED), Anita Folden 

(SD), Ann-Heléne Djivjak (S) och Peter Berndtson (SD) reserverar 

sig mot beslutet. 

_____ 
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§ 62 Dnr 2021-000107  

 

Valärende  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Joachim Haspe (S), Edenberga, till ersät-

tare i socialnämnden samt huvudman i Laholms Sparbank för tiden 

till och med den 31 december 2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ersättare i social-

nämnden samt huvudman i Laholms Sparbank efter Crister Forsman 

(S). 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ove Bengtsson (S): Socialdemokraterna föreslår Joachim Haspe, 

Edenberga, som ersättare i socialnämnden samt som huvudman i La-

holms sparbank. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram Socialdemokraternas förslag om ersättare 

och huvudman och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det-

samma. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att 

så skett. 

_____ 
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§ 63 Dnr 2021-000016  

 

Anmälningar 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger anmälningarna till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

1. Kommunfullmäktiges ordförande. Underrättelse om inställt sam-

manträde med kommunfullmäktige tisdagen den 25 maj 2021. 

Dnr: 2021-016. 

 

2. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om att an-

passa beslut om föreläggande för ombyggnad av enskilda avlopp till 

gällande lagstiftning. Motionen remitteras till samhällsbyggnads-

nämnden för yttrande senast vid kommunfullmäktiges sammanträde 

den 26 oktober 2021. 

Dnr: 2021-151. 

 

3. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om fortsatt 

skolskjuts för högstadieelever i Skummeslöv till Våxtorp. Motionen 

remitteras till barn- och ungdomsnämnden för yttrande senast vid 

kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2021. 

Dnr: 2021-175. 

 

4. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om att för-

stärka skyddet av våra skolor och förskolor. Motionen remitteras till 

kommunstyrelsen för yttrande senast vid kommunfullmäktiges sam-

manträde den 26 oktober 2021. 

Dnr: 2021-182. 

 

5. Kommunrevisionen. Granskning av fastighetsunderhåll. 

Dnr: 2021-016. 

 

6. Kommunrevisionen. Granskning av bemötande och tillgänglighet. 

Dnr: 2021-217. 

 

7. Länsstyrelsen i Hallands län. Länsstyrelsen beslutar enligt 11 kap 

10 § PBL att någon överprövning av kommunens beslut avseende 

antagande av ett förslag till detaljplan för del av Mellby 23:4. inte 

ska ske. 

Dnr: 2019-128. 

  forts 
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8. Kultur- och utvecklingsnämnden. Uppföljning av anmälan till hu-

vudman om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier 

år 1/2021. 

Dnr:2021-016. 

 

9.  Kultur- och utvecklingsnämnden. Systematiskt kvalitetsarbete - 

Gymnasieskola & Vuxenutbildning år 2021. 

Dnr: 2021-016. 

_____ 

 

 

 




