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§ 107 Dnr 2018-000525  

 

Vision och gemensamma resultatmål 2020-2023 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar Laholms kommuns vision 2040 - mål-

områden och gemensamma resultatmål 2020-2023. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen återkallar uppdraget från den 25 februari om att 

ta fram ett Tillväxtprogram för Laholms kommun med utblick mot 

2025.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt Riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska kom-

munens vision fastställas vart fjärde år, det första året på en man-

datperiod. 

 

Fullmäktige beslutade den 26 februari 2019 om förändringar i 

styrmodellen som innebär att styrningen blir enklare och effekti-

vare. Enligt den nya styrmodellen ska målen vara få och långsik-

tiga. All styrning och ledning ska genomsyras av de tre hållbarhets-

perspektiven ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. 

 

Kommunstyrelsen gav under 2017 planeringskontoret i uppdrag att 

ta fram ett Tillväxtprogram för Laholms kommun med utblick mot 

2025. Ett förslag på tillväxtprogram togs fram och skickades på re-

miss till kommunens nämnder, nämnden för Laholmsbuktens VA, 

Laholmshem AB, Kommunfastigheter i Laholm AB, Region Hall-

and samt till SPI och Laholmspartiet. Förslaget har inte gått vidare 

för beslut. 

 

Kommunledningskontoret har lett en process där fullmäktige har 

haft informationstillfällen, dialog i partierna och möjlighet att 

lämna synpunkter på ett grovt förslag till vision och mål med stöd 

av tjänstepersoner som sakkunniga. Ett förslag utifrån inkomna  

synpunkter presenterades i samband med fullmäktiges samman-

träde den 26 februari. 

 

Förslaget innehåller fyra målområden som utgår från hållbar ut-

veckling och tillväxt. I beskrivning av hållbar tillväxt används kär-

nan från förslag till tillväxtprogram. Därav föreslås att kommunsty-

relsen återkallar uppdraget att ta fram ett tillväxtprogram.  forts 
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forts 

 

Kommunstyrelsens presidium lägger nu fram förslag till Vision och 

gemensamma resultatmål 2020-2023. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 februari 2019. 

Laholms kommuns vision, målområden och gemensamma resul-

tatmål 2020-2023. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 april 2019.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP): Bifall till Laholms kommuns vision 2040 - 

målområden och gemensamma resultatmål 2020-2023. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på presidiet förslaget och finner att 

kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att antar 

Laholms kommuns vision 2040 - målområden och gemensamma 

resultatmål 2020-2023. 

_____ 

 

 

 


