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§ 173 Dnr 2020-000121  
 
Motion om solcellspark  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Utifrån redogörelse i tjänsteskrivelse kan motionen anses besvarad. 
 
Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Lennart Svensson (V) 
att kommunen utreder möjligheter och eventuella hinder för en sol-
cellspark inom kommunen. Samt att kommunen under 2020 startar 
en mindre solcellsförsöksverksamhet på lämpligt område, eller på 
någon kommunal fastighet, exempelvis skola eller förskola där 
barns delaktighet och lärande inkluderas. I motionen föreslås även 
att det under året ska arrangeras föreläsningar och eventuellt 
workshops om solceller. 
 
Att etablera en solcellspark är förenat med stora investeringar. 
Energimyndigheten förespråkar att för ändamålet utgå från billig 
mark med möjlighet till elnätsanslutning. Ett projekt avseende en 
kommunal solcellspark kräver en förstudie som bland annat redo-
gör för lokaliseringsalternativ kopplat till markförvärv och möjlig-
heter till elnätsanlutning, förutsättningar i eventuella tillståndspro-
cesser, samt en uppskattning av investeringskostnad avvägt mot 
lönsamhet och marknadsföringsväder etc. 
 
Kommunfastigheter har idag inte någon solcellsanläggning på nå-
gon skola eller förskola. Det går att initiera ett sådant projekt ge-
nom en beställning via exempelvis ett nämndsplanuppdrag hos 
BUN eller genom att arbeta in detta i ambitionsnivåer avseende 
energianvändning i ägardirektiven. 
 
Kommunens funktion för energi- och klimatrådgivning arbetar kon-
tinuerligt med att informera om solenergialternativet. Under våren 
2020 hölls en studiecirkel om energi där det ingick information om 
solceller och en föreläsning om solenergi. Under våren gavs också 
specifika föreläsningar om solenergi (16 april och 9 juni). Under 
hösten gavs en föreläsning den 20 september. 
 
Beslutsunderlag 
Planeringsenhetens tjänsteskrivelse den 22 september 2020 
Motion om solcellspark den 24 februari 2020 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Bertil Johansson (LP) med instämmande av Lars Gustafsson (KD): 
Bifall till ledningsutskottets förslag. 
 
Kjell Henriksson (S): Bifall till ledningsutskottets förslag med till-
lägg att bifall ges till att kommunen under 2020 startar en mindre 
solcellsförsöksverksamhet på lämpligt område, eller på någon 
kommunal fastighet, exempelvis skola eller förskola där barns del-
aktighet och lärande inkluderas. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
 
Ordföranden lägger sedan fram Kjell Henriksson (S) tilläggsförslag 
och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 
 
Ersättarnas mening 
Eva M Larsson (MP): Miljöpartiet tycker att det borde utvecklas 
mer solenergi och om vi ska följa de globala målen så måste La-
holms kommun satsa på alla möjliga förnybara energislag och i 
detta fall borde kommunstyrelsen trycka på i ägardirektiven om att 
utveckla solcellsenergi. 
_____ 
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§ 174 Dnr 2020-000284  
 
Budgetuppföljning 2, delårsrapport med budgetutfallsprognos 
för år 2020 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kvarvarande medel om 2 550 tusen kronor från Kommunstyrelsens 
oförutsedda medel förbrukas inte under året. Beloppet medför där-
med en positiv avvikelse i prognosen. 
 
I delårsrapporten framläggs inga förslag på budgetmässiga korrige-
ringar av drift- och investeringsbudgetarna.  
 
Barn- och ungdomsnämnden erhåller möjligheten, om utfallet 
skulle vara negativt vid årets utgång, att disponera 1 500 tkr ur be-
fintlig resultatfond för att täcka underskott inom nämndens kost-
nadsområde för skolskjuts.  
 
Budgetuppföljningen läggs i övrigt till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt 13 kap. lagen om kommunal redovisning ska kommunen 
minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovis-
ning (delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets början. 
Rapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två 
tredjedelar av räkenskapsåret. Delårsrapporten ska innehålla en 
översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksam-
het, en förenklad förvaltningsberättelse, resultaträkning och balans-
räkning med föregående räkenskapsårs utgång. Rapporten ska be-
handlas av kommunfullmäktige. 
 
Delårsrapporten upprättas efter redovisningen per den 31 augusti. 
Tillsammans med delårsrapporten redovisas budgetutfallsprognos 
som också utgår från redovisningen per sista augusti. 
 
Utöver prognos av det ekonomiska utfallet lämnar dessutom nämn-
derna underlag till uppföljningen och prognos av måluppfyllelsen 
vid årets slut av de gemensamma resultatmålen kommunfullmäk-
tige beslutat om i visionen och med tillhörande nyckeltal från 
kommunplanen. 
 
Kommunledningskontoret har upprättat delårsrapport för tiden 1 ja-
nuari - 31 augusti samt sammanställt nämndernas budgetutfallspro-
gnoser. 
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Periodens slutliga resultat uppgår till +72,9 miljoner kronor, vilket 
är förbättring med 56,0 miljoner kronor i förhållande till motsva-
rande period i fjol. Enligt prognosen kommer kommunens slutliga 
resultat för helåret att uppgå till +62,3 Miljoner kronor. Budgeterat 
resultat är +14,3 miljoner kronor. Ett sådant resultat är betydligt 
lägre än vad som varit fallet under de senaste åren. 
 
Sammantaget, för samtliga nämnder, uppgår prognostiserat netto-
budgetunderskott till 24,7 miljoner kronor. De största avvikelserna 
redovisar kommunstyrelsen (+7,6 mkr) och socialnämnden (-30,8 
mkr). Avvikelserna avser inom kommunstyrelsen vakanta tjänster, 
lägre färdtjänstkostnader och lägre driftkostnader på enskilda vägar. 
För socialnämnden består underskottet till största del av merkost-
nader utifrån Coronapandemin, Vårdtyngdskostnader inom äldre-
omsorgen och särskilda boende samt volymer och ökade place-
ringskostnader inom barn- och ungdomsvården. 
 
Tidigare års volymunderskott inom barn- och ungdomsnämnden 
avseende antalet inskrivna barn i förskola, fritidshem och fler ele-
ver i grundskola har justerats inför 2020 med nytt sätt att kompen-
sera nämnden i förväg istället för reglering i efterhand. 
 
Reduceras styrelsens och nämndernas avvikelse om -24,7 miljoner 
kronor med merkostnaderna inom socialnämnden på 15,5 miljoner 
kronor och ersättningen från staten gällande sjuklöner om 9,1 mil-
joner kronor uppgår underskottet endast till 0,1 miljoner kronor. 
 
Enligt den nu föreliggande prognosen ökar nämndernas kostnader, i 
löpande priser, sammantaget med endast 1,7 procent i förhållande 
till föregående år. Då är effekterna av merkostnaderna kopplade till 
Coronapandemin för socialnämnden borträknad och sjuklöneersätt-
ningen medräknad för nämnderna. Motsvarande siffra föregående 
år uppgick till 5,4 procent. Således är kostnadsökningen betydligt 
lägre än tidigare år. Ett par av anledningar till detta är att inför 2020 
beslutade fullmäktige om effektiviseringsåtgärder motsvarande 
33,1 miljoner kronor varav 18,9 miljoner kronor avser 2020. Kom-
munen har också för första gången på ett antal år färre medarbetare 
än året innan med elva medarbetare under perioden vilket också re-
sulterar i lägre kostnader. 
 
Intäkterna från kommunalskatt, utjämningsbidrag och generella 
statsbidrag bedöms öka med 7,8 procent. 
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Skatteintäkterna, det statliga utjämningsbidraget, generella statsbi-
drag och fastighetsavgiften beräknas för helåret uppgå till 1 545,2 
miljoner kronor, vilket är 42,8 miljoner kronor mer än vad som 
budgeterats. Skatteintäktsbortfallet medför -15,4 miljoner kronor 
och tillskottet av generella statsbidrag medför +47,0 miljoner kro-
nor som delar av denna förändring. Mer information om skattein-
täkterna, utjämningen och de generella bidragen återfinns i förvalt-
ningsberättelsen. 
 
Resultatet i procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning beräknas i helårsprognosen uppgå 
till 4,0 procent. Delårsresultatet uppgår till hela 7,0 procent. Anled-
ningen till skillnaden är den stora mängd generella statsbidrag som 
tillfallit kommunen under årets första åtta månader. 
 
Periodens nettoinvesteringar av fastigheter och inventarier uppgick 
till 74,4 miljoner kronor. Investeringarna under motsvarande period 
i fjol var 130,2 miljoner kronor. Prognostiserade nettoinvesteringar 
för hela året ligger på 127,6 miljoner kronor vilket är 30,8 mkr 
lägre än budget. Största avvikelsen återfinns i projektet för lakvat-
tenhantering vid Ahla deponi. Även större avvikelser återfinns 
inom kommunstyrelsens skattefinansierade verksamheter. 
 
Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB prognosti-
serar ett resultat på -15,9 miljoner kronor respektive +0,8 miljoner 
kronor. Bolagen redovisar även en omfattande investeringsverk-
samhet i form av såväl nyproduktion som ombyggnads- och under-
hållsprojekt. Största projektet är hyresfastigheterna på Kobben tom-
ten i området Klarabäck samt skottorpsskolans med tillhörande för-
skola. 
 
KS oförutsedda medel 
I budgetuppföljning ett efter april månad beslutades att 
resterande medel om 2 550 tusen kronor från KS oförutsedda kost-
nader/volymreserv medräknade i resultatet för den då föreliggande 
prognosen för helåret. 
 
Utifrån nämndernas och kommunens nu föreliggande prognos be-
räknas inte dessa medel förbrukas under året och medför därmed en 
positiv avvikelse i rapporten motsvarande beloppet ovan.  
 
Budgetjusteringar och tilläggsanslag 
I framlagd delårsrapport återfinns inga justeringar eller tilläggsan-
slag av innevarande års drift- och investeringsbudgetar. 
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Beslutsunderlag 
Delårsrapport med budgetutfallsprognos 2020 
_____ 
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§ 175 Dnr 2020-000296  
 
Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. att Laholms kommun till Kommuninvest ekonomisk förening ska 
inbetala insatsbelopp årligen. 
 
2. att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om att vidta de åt-
gärder som krävs för inbetalningarna av kapitalinsats i föreningen 
till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 
2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kr 
per invånare. 
 
3. att kommunen växlar tidigare förlagslån och senast den 20 no-
vember 2020 inbetalar 3 900 000 kronor till Kommuninvest. 
 
4. att kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilda angivna per-
soner för kommunstyrelsens räkning att vidta de åtgärder som krävs 
med anledning av inbetalningarna ovan. 
 
Under förutsättning att fullmäktige beslutar om ovanstående punk-
ter så beslutar kommunstyrelsen att bemyndiga kommunstyrelsens 
ordförande och ekonomichefen att två i förening underteckna alla 
handlingar och inbetalningar enligt besluten ovan för kommunsty-
relsens räkning. 
 
Ärendebeskrivning 
Laholms kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 
(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån 
en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i 
finansieringsfrågor. 
 
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Förening-
en helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) 
(”Kommuninvest”). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en 
solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra 
Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare 
och finansiella institutioner. 
 
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna 
omfattande 1,0 miljarder kronor. Syftet med förlagslånen var att ef-
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ter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i av-
vaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer 
som krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lå-
nebeloppet till att finansiera ett separat förlagslån från Föreningen 
till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar 2010 deltog i 
förlagslånen.  
 
Laholms kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 30 
september 2020 till 3 900 000 kronor, jämte ränta. 
 
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommu-
ninvest inte längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det 
inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen 
av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats internt och 
vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befint-
liga förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp 
och återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med 
lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till Före-
ningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas 
till medlemmarna. Utbetalning från Kommuninvest gällande befint-
ligt förlagslån sker den 30 september 2020. 
 
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt 
kapital erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen 
att omedelbart använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapi-
talinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp 
till Föreningen i form av en kapitalinsats.  
 
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en 
kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns 
det två nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde 
välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en till-
äggsinsats.  
 
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna 
så att en enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk med-
lemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån upp-
går till 1 300 kronor per invånare för kommuner, vilket samtliga 
medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Kommunen be-
höver således tillskjuta 100 kronor per invånare per år för att uppnå 
villkoren som medlem i föreningen. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse den 8 september 2020 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Bertil Johansson (LP): Bifall till ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
 
_____ 
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§ 176 Dnr 2020-000306  
 
Avfallstaxa 2021 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till avfallstaxa att 
gälla från och med 1 januari 2021. Samt ger verksamheten i upp-
drag att genomföra en utredning för hur kommunen inom mandat-
perioden skall inkorporera Gamleby i kommunens avfallssystem 
med 2 fyrfackskärl.    
 
Ärendebeskrivning 
Höjning av taxan är kopplad till framtaget förslag till budget och 
ekonomisk plan för avfallsverksamheten. Avfallstaxan ska fortsatt 
möta de stora investeringar som gjorts de senaste åren i samband 
med byte till 4-fackssystem, byggnation av omlastningsstation samt 
sluttäckning av halva deponin och som genomförs just nu i form av 
byggnation av en lokal lakvattenanläggning samt införande av pas-
sersystem. 
 
Som tidigare kommer taxan att styras mot att det ska vara mer lön-
samt att sortera och ha hämtning av matavfall samt förpacknings-
material medan det ska vara dyrare att ha hämtning av osorterat 
restavfall.     
 
Den avgiftshöjning som är framräknad för att möta investeringsbe-
hovet är ca 2,2 miljoner kr för 2021. Höjningen är utfördelad på 
flera olika delar av taxan varav de största posterna är dessa; 
 
- rörliga avgiften för tömning av allt restavfall i kärl och  
containrar 
- tömning av 4-fackskärl 
- grundavgifter hushåll 
 
Anledning till att höjningen, till stor del, fördelas ut på dessa delar 
är dels för att insamlingsentreprenaden är dyrare samt att det under 
2020 återinfördes en nationell skatt på förbränning av avfall vilket 
gör all förbränning dyrare.  
 
Övriga förändringar 2021 
I föreslagen taxa ligger några mindre förändringar med;  
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Åtgärdsavgift  
En avgift som kan tas ut om en privatperson som inte rättar till fel-
sortering trots upprepade påpekanden och kärlet får specialtömmas 
för hand. Detta har gällt några enstaka fall hittills och avser inte 
privatpersoner som lagt något fel och sedan rättar till sin sortering.  
 
Felsorteringsavgift 
En avgift för felsortering hos verksamheter/flerfamiljsfastigheter 
gällande matavfall infördes 2020. Denna avgift har till syfte att få 
en ren fraktion matavfall för att kunna ta hand om avfallet på ett 
korrekt sätt. I föreslagen taxa gäller det nu för alla avfallsslag och 
inte enbart matavfall. Exempelvis kärl för förpackningsmaterial, för 
ska materialet kunna resursutnyttjas måste materialet vara fritt från 
annat som tex restavfall.  
 
In- och utsättning av kärl 
En del verksamheter/flerfamiljsfastigheter ändrar löpande i sitt av-
fallsabonnemang, utökar och minskar antalet kärl och storlekar. 
Avfallskollektivet har kostnader för dessa ändringar, administrativa 
men främst ersättningar till entreprenören för in-och utsättning av 
kärl. Eftersom vissa ändrar ofta är det mer rättvist att de även tar 
kostnaden som dessa tjänster genererar.  
 
I övrigt är en del text ändrat i taxan och några priser på Ahla är nya 
medan andra är justerade och detta är för att följa de kostnader och 
avtal som finns. 
 
Beslutsunderlag 
Servicekontorets tjänsteskrivelse den 23 september 2020 
Förslag till avfallstaxa LFS 2.13, 2020 
 
Förslag till beslut på sammanträdet: 
Roland Norrman (M): Bifall till ledningsutskottets förslag med till-
lägg att utredning skall ske för hur kommunen inom mandatperi-
oden skall inkorporera Gamleby i kommunens avfallssystem med 2 
fyrfackskärl. 
 
Bertil Johansson (LP) med instämmande av Kjell Henriksson (S): 
Återremittering av ärendet till nästa sammanträde. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan till kommunstyrelsen om ärendet ska av-
göras under dagens sammanträde och finner att så ska ske. 
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Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
 
Ordföranden lägger sedan fram Roland Norrman (M) tilläggsför-
slag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 
 
Omröstning begärs. Styrelsen godkänner följande beslutsgång: Ja-
röst för avslag av tillägg. Nej-röst för bifall till tillägg. 
 
Omröstningsreslutat 
Med 3 ja-röster och 5 nej-röster samt en röst som avstår beslutar 
kommunstyrelsen att bifalla Roland Norrman (M) tilläggsförslag. 
 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Roland Norrman (M)  X  
Kjell Henriksson (S)  X  
Angeline Eriksson (C) X   
Eric Semb (M)  X  
Lars Gustafsson (KD) X   
Bertil Johansson (LP)   X 
Peter Berndtsson (SD)  X  
Ann-Heléne Djivjak (SD)  X  
Erling Cronqvist (C) X   

 
Reservation 
Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ersättarnas mening: 
Eva M Larsson (MP), Åke Hantoft (C), Bo Brink (C) anser att Rol-
and Norrman (M) tilläggsförslag bör avslås. 
 
Christer Sjöberg (M) anser att Roland Norrman (M) tilläggsförslag 
bör bifallas. 
_____ 
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§ 177 Dnr 2019-000284  
 
Ändring i kommunens förvaltningsorganisation 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar:  
 
att anta föreliggande förslag till ny organisation som innebär att 
Laholms kommun organiseras utifrån fem politiska facknämnder; 
kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, 
barn- och ungdomsnämnden samt kultur- och utvecklingsnämnden. 
Under vardera nämnd lyder en fackförvaltning. 
 
att miljö- och byggnadsnämnden får ett förändrat uppdrag enligt fö-
religgande förslag till reglemente samt byter namn till samhälls-
byggnadsnämnden. 
 
att inrätta en jävsnämnd.  
 
att föreslagna ändringar i reglemente för kommunstyrelsen, sam-
hällsbyggnadsnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden samt 
jävsnämnden ska gälla from 1 januari 2021, med undantag av med-
borgar- och kontorsservice som inordnas under kommunstyrelsens 
kanslienhet. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2020 att nuvarande, 
sammanhållna förvaltnings-organisation under kommunstyrelsen 
ska övergå till nämndsindelade fackförvaltningar. 
 
Fullmäktige uppdrog till kommunstyrelsen att internt utse att fyra 
förvaltningschefer utöver kommunchefen, som enligt kommunalla-
gen är chef för kommunstyrelsen förvaltning. Enligt förslag till be-
slut ska kommunens förvaltningsorganisation från och med den 1 
januari 2021 således bestå av fem facknämnder; kommunstyrelsen, 
samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, barn- och ungdoms-
nämnden samt kultur- och utvecklingsnämnden med tillhörande 
fackförvaltningar. 
 
Vid samma möte gav fullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att 
utreda och lämna förslag på hur en sammanhållen samhällsbygg-
nadsprocess kan organiseras under en gemensam nämnd. Uppdra-
get ska återrapporteras till kommunfullmäktige i oktober 2020 för 
slutligt beslut. 
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Det grundläggande skälet till att en förändring inom den politiska 
organisationen behövs är främst att KS strategiska roll behöver 
stärkas med hänsyn till kommunallagens krav. I den nuvarande, 
sammanhållna organisationen har många frågor av verkställighets-
karaktär flyttat fokus från kommunstyrelsens lednings- och styr-
ningsuppdrag samt dess uppsiktplikt över nämnderna. Ansvaret för 
drifts- och servicefrågor flyttades till kommunstyrelsen när service-
nämnden upphörde den 1 januari 2015. 
 
Det finns också andra skäl för att samla allt som rör samhällsbygg-
nadsprocessen under samma paraply. Frågor som påverkar en väx-
ande kommuns utveckling, som gata, park, miljö, byggnation, vägar 
och vatten har hittills fördelats mellan KS och miljö- och bygg-
nadsnämnden, MBN.  
 
Detta påverkar kommunens långsiktiga planering mot vision och 
mål samt kan försvåra uppföljningsprocesser då ärenden ibland 
måste vandra mellan olika beslutsinstanser. Det i sig skapar inef-
fektivitet i ärendeprocesser och kan leda till otydliga ansvarsgrän-
ser, som i det långa loppet påverkar medborgarna och deras för-
väntningar på sin kommun.  
 
Parallellt med föreslagna förändringar inom nämnd- och förvalt-
ningsorganisationen pågår också en översyn av kommunens organi-
sation som helhet. Som ett första steg i denna organisationsutveckl-
ing föreslås att ansvaret för kommunens destinationsutveckling 
flyttas från kultur- och utvecklingsnämnden till kommunstyrelsen. 
Flera av destinationsutvecklingsfrågorna berör besöksföretagen och 
det lokala näringslivet. Det är därför logiskt att ansvaret ligger hos 
kommunstyrelsen där det kan införlivas i styrelsens näringslivsen-
het. 
 
Kommunstyrelsen remitterade den 9 mars 2020 förslag på ändring-
ar i reglemente för kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden 
samt kultur- och utvecklingsnämnden till kommunens nämnder. En 
sammanställning av nämndernas remissvar visar att nämnderna 
ställer sig positiva till den föreslagna förändringen av kommunens 
nämnd- och förvaltningsorganisation.  
 
Efter de politiska besluten i mars och april 2020 har beredningen av 
frågan om en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess pågått. En-
ligt föreliggande förslag ska miljö- och byggnadsnämnden få ett ut-
ökat ansvar och byta namn till samhällsbyggnadsnämnden. 
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I praktiken innebär förslaget att ärenden av mer strategisk och 
övergripande karaktär stannar kvar på kommunstyrelsen, medan 
huvuddelen av ärenden som har myndighetsutövnings- och driftska-
raktär avgörs av den nya samhällsbyggnadsnämnden alternativt av 
en jävsnämnd vid behov. 
 
Den samhällsbyggnadsnämnd som nu föreslås ger förutsättningar 
för en samhällsbyggnads-förvaltning som arbetar med hela sam-
hällsbyggnadsprocessen från idé till daglig drift. Därigenom kan en 
effektivare verksamhet, med korta beslutsvägar skapa en bra grund 
för verksamhetsutveckling som gynnar kommunens tillväxt och ut-
veckling. Den nya nämnden kommer ha tillgång till bred och sam-
lad kompetens i en gemensam förvaltning vilket kommer vara en 
viktig del i att nå fullmäktiges vision om 30 000 invånare år 2040. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 september 2020. 
Förslag till reglementen för kommunstyrelsen, samhällsbyggnads-
nämnden, kultur- och utvecklingsnämnden samt jävsnämnden. 
Beslut Barn- och ungdomsnämnden 26:e augusti 2020 § 72 
Beslut Miljö- och byggnadsnämnden 23:e september 2020 § 121 
Beslut Socialnämnden 22 september 2020 § 83 
Beslut Kultur- och utvecklingsnämnden 21 september 2020 § 131  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 juni 2020. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bertil Johansson (LP) med instämmande av Roland Norrman (M) 
och Ann-Heléne Djivjak (SD): Bifall till ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
 
_____ 
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§ 178 Dnr 2020-000233  
 
Laholms kulturplan 2021-2024 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till 
Laholms kulturplan med uppdaterade ändringar att gälla från 1 ja-
nuari 2021 till 31 december 2024.     
 
Ärendebeskrivning 
Laholms kulturplan ska respektera kulturens egenvärde och främja 
ett aktivt och mångfacetterat kulturliv för alla människor i alla åld-
rar. I förlängningen kommer det att stärka Laholms identitet, at-
traktions och utvecklingskraft och bidra till kommunens övergri-
pande vision: 
 
”I Laholm vill vi bli fler för en starkare framtid. Här förenas livs-
kvalitet och tillväxt för en hållbar utveckling”. 
 
Laholms kulturplan är till stor del grundad i samtal med kommu-
nens invånare, politiker, kulturorganisationer, föreningar och yr-
kesverksamma kulturskapare. De tankar, idéer och konkreta förslag 
som utkristalliserats genom åren har tillfört ett betydande kun-
skapsunderlag. 
Laholms kulturplan omfattar åren 2021–2024 men är naturligtvis 
ett levande dokument som kommer att kompletteras och utvecklas 
vid behov. Kulturplanen presenterades för kultur- och utvecklings-
nämnden på sammanträdet den 18 maj 2020 där det beslutades att 
skicka ut densamma på remiss till övriga nämnder samt berörda 
kulturaktörer med svar senast 31 augusti. Verksamheten har tagit de 
inkomna yttrandena i beaktande och svarat på dem i sin helhet i 
medskickad bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 21 september 2020 
§ 126 
Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 4 sep-
tember 2020 
Förslag på Laholms kulturplan 2021-2024 
Bilaga, Svar på inkomna remisser 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bertil Johansson (LP): Bifall till kultur- och utvecklingsnämndens 
förslag. 
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Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram kultur- och utvecklingsnämndens förslag 
till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
 
_____ 
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§ 179 Dnr 2016-000387  
 
Förnyat uppdrag om fördjupad översiktsplan för kusten 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Planeringsenheten ges i uppdrag att starta upp planprocess för fram-
tagande av fördjupad översiktsplan för kusten. 
 
Ärendebeskrivning 
Syftet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för kustområdet 
är att precisera och konkretisera bilden av hur mark- och vattenom-
råden i området ska utvecklas på lång sikt med utgångpunkt i stra-
tegier från gällande översiktsplan. I detta arbete ska flera framtagna 
utredningar såsom klimatanpassningsplan, grönområdesutredning, 
centrumvisioner mm vägas in. Planprocessen ska vara välförankrad 
hos politiker, tjänstemän och invånare. 
 
Den 1 april 2020 infördes ny lagstiftning gällande översiktsplan i 
plan- och bygglagen. De nya bestämmelserna har införts för att ge 
bättre förutsättningar för en löpande översiktsplanering och förtyd-
liganden har bland annat gjorts gällande relevanta planunderlag och 
vad som ska ingå i länsstyrelsens granskningsutlåtande. Sedan det 
förra uppdraget från den 15 november 2016 har arbete genomförts 
för att få fram ett bra underlag inför ett arbete med en fördjupning 
av översiktsplanen för kusten. Olika utvecklingsscenarier har disku-
terats, en behovsinventering är gjord och en tidig dialog har genom-
förts för att få en god insikt i vad medborgarna tycker om sina orter. 
Detta arbete bedöms inte ogjort utan kan tas med in som underlag i 
det förnyade uppdraget. Med ett nytt uppdragsbeslut blir processen 
enklare då nya översiktsplaneärenden kommer utgå ifrån den nyare 
lagstiftningen. 
 
Beslutsunderlag 
Planeringskontorets tjänsteskrivelse 24 oktober 2020 
_____ 
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§ 180 Dnr 2020-000208  
 
Ansökan om planbesked Björkered 2:96 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen bifaller planbeskedet för Björkered 2:96 för 
planläggning för bostäder och kontor. 
 
Kommunstyrelsen placerar detaljplanearbetet i den så kallade vän-
telistan för planärenden på plats 10. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanearbetet ska bekostas av 
exploatören och ett planavtal ska tecknas. Planarbetet ska utföras av 
kommunens egen personal. Planen beräknas kunna påbörjas hösten 
2021 och antas 1,5–2 år efter påbörjat detaljplanearbete. 
 
Med hänvisning till taxa fastställd av kommunfullmäktige ska 
kommunstyrelsen ta ut avgift om 14 190 kronor för planbeskedet. 
 
Ärendebeskrivning 
Den 5 april 2020 lämnade Aitatse Aktiebolag in en förfrågan om att 
upprätta en detaljplan för fastigheten Björkered 2:96 i Knäred, som 
i nuläget är planlagd för skola och kontor. 
Planansökan innefattar att på fastigheten tillåta bostäder, kontor, 
skola och vård. Sökande vill göra det möjligt att både bygga om be-
fintliga byggnader till bostäder samt att riva och därmed bygga helt 
nytt på platsen i 2–4 plan. 
 
Enligt översiktsplanen behöver Knäreds centrum och dess service 
utvecklas och då krävs ett befolkningstillskott. Planområdet är se-
dan tidigare ianspråktaget av bebyggelse och en ny detaljplan skulle 
innebära en ändring av användningen. I kommunfullmäktiges an-
tagna ”Utvecklingsprogram för Knäred 2035” framgår en ambition 
att samla service och publika verksamheter till de centrala delarna 
av Knäred, med anledning av Knäreds framtid som stationssam-
hälle med fokus på stationsnäralägen. Att tillåta skola och vård på 
aktuellt område kan motverka detta. 
 
Det planerade tågstoppet i Knäred ger underlag för fler bostäder i 
orten. Därför är det av intresse att planlägga området med bostäder. 
Utpekat område är dessutom beläget i direkt anslutning till buss-
hållplats och omges av ett bostadsområde med villor. 
Sökande är intresserad av bebyggelse i 2-4 våningar och detaljpla-
nen tillåter idag 9.0 meter i byggnadshöjd. Området har sedan tidi-
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gare pekats ut som ett område där det är möjligt att tillåta en högre 
bebyggelse än i omgivande fastigheter för friliggande villor, vilket 
innebär att det finns förutsättningar för bebyggelse som är högre än 
omkringliggande bebyggelse. 
 
Spillvattnet från fastigheten avleds till kommunens reningsverk i 
Knäred. Detta utnyttjas i dagsläget fullt ut och pumpstationen för 
spillvatten är underdimensionerad för utbyggnationen av Björkered 
2:96. En kapacitetsutredning är beställd och förväntas bli klar om 
ett till två år. Det innebär att dimensioneringen behöver uppgrade-
ras innan en detaljplan kan antas. 
 
En viktig konsekvens av användningen skola är trafikalstring. En 
nätverksanalys har gjorts för en tänkbar skolväg. Knäredbron över 
Krokån och Sjöaredsvägen visar trafiksäkerhets- och tillgänglig-
hetsrelaterade brister i befintlig infrastruktur för gång- och cykeltra-
fikanter. Med tanke på att barn oftast är gångtrafikanter eller cyklis-
ter är detta negativt för placeringen av skola på området. 
 
Enligt gällande detaljplan är kommunen inte huvudman för all-
männa platser, detta bör ändras i kommande detaljplan för att låta 
kommunen få rådighet över både grönområden och gator. Utöver 
planläggning av fastigheten Björkered 2:96 kan hela det befintliga 
detaljplaneområdet behöva tas med i kommande planarbete. 
 
Den breda användningskombinationen som sökande förfrågar för-
svårar möjligheten för en ändamålenslig detaljplan. Begränsningar i 
respektive användning påverkar exploateringsmöjligheterna och ut-
formningen av tillkommande bebyggelse inom det aktuella områ-
det. 
 
För skolor krävs att friytor säkerställs för utelek relaterat till den 
byggrätt som tillskapas. 
I arbetet med kommunens lokalförsörjningsplan har det framgått att 
Knäred inte har behov av skola eller förskola på föreslagen fastig-
het. Med utgångspunkt i Knäreds ortsutvecklingsprogram är lokali-
seringen av en skola även mer anpassad för andra delar av Knäred. 
Den skolväg som finns att tillgå visar dessutom brister utifrån tra-
fiksäkerhet. 
 
Planförslag med kombination av allmän och enskild kvartersmark 
(Skola & Bostäder) kan innebära ett problem för framtida fastig-
hetsbildning. De bestämmelser som ger kommunen skyldighet och i 
vissa fall rättighet till inlösen omfattar hela användningsområdet 
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och kan därmed också utgöra ett hinder mot att få till stånd bebyg-
gelse för enskild användning (bostäderna). Det gör rätten till inlö-
sen oklar. Därför behöver skola och bostäder delas upp och inte 
dela användningsområde. 
 
I dagsläget finns det en vårdcentral i centrala Knäred. Planlagd 
mark för vård finns i stor omfattning på orten och därför finns det 
inte underlag för ytterligare vårdanläggningar i Knäred. Således är 
det inte lämpligt att planlägga för vård på den aktuella fastigheten. 
Underdimensioneringen av spillvattenledningarna innebär att place-
ringen av detaljplanen på väntelistan är av stor vikt för att proble-
met ska hinna lösas innan detaljplanen antas. Då detaljplanen be-
döms påbörjas hösten 2021 och antas först 1,5-2 år senare bedöms 
dagens kapacitetsproblem inte utgöra ett hinder för genomförandet 
av detaljplanen. 
 
Ett tillskott av bostäder på den föreslagna lokaliseringen bedöms 
som positiv med hänsyn till det framtida tågstoppet i Knäred. Att 
förnya och förtäta befintligt område bedöms som särskilt positivt ur 
ett markhushållningsperspektiv. Att kombinera bostäder med kon-
tor be-döms som lämpligt för att bredda detaljplanens flexibilitet 
och fortfarande ha en ändamålsenlig exploateringsgrad och struk-
tur. 
 
Utifrån ovanstående resonemang är därmed bostad och kontor 
lämpliga användningsområden för fastigheten och ska bifallas, me-
dan vård och skola inte bedöms som lämpligt. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 23 september 2020 § 
129 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 15 september 2020 
Bilaga 1 Översiktskarta 
Bilaga 2 Prioriteringslista 
Ansökan om planbesked 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roland Norrman (M): Bifall till ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
_____ 
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Beslutet skickas till: 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Aitatse Aktiebolag      
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§ 181 Dnr 2020-000201  
 
Förslag till skattesats 2021 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till skattesats för år 2021 är 20:58 kro-
nor per skattekrona. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt 11 kapitlet 8 § kommunallagen ska kommunstyrelsen upp-
rätta förslag till budget före oktober månads utgång. Om det finns 
särskilda skäl för det, får budgetförslaget upprättas i november må-
nad. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skat-
tesatsen för det följande året. Skattesatsen för år 2020 är 20:58 kro-
nor per skattekrona. 
 
Beslutsunderlag 
      
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bertil Johansson (LP): Kommunstyrelsens förslag till skattesats för 
år 2021 är 21:58 kronor per skattekrona. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer ledningsutskottets förslag till beslut mot Bertil 
Johansson (LP) förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 
bifaller ledningsutskottets beslut. 
 
_____ 
 
Reservation 
Bertil Johansson (LP) reserveras sig mot beslutet. 
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§ 182 Dnr 2017-000144  
 
Bemanningsenhet 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inrätta en centraliserad bemannings-
enhet som ska kompletteras med robotisering.  
 
Nyttjandet av bemanningsenhetens resurser ska löpande följas upp 
och rapporteras till personal- och organisationsutskottet. En utvär-
dering av införandet och dess effekter ska genomföras 2 år efter in-
förandet. 
 
Budgetmässiga korrigeringar överlämnas till budgetberedningen 
som sedan beslutas av kommunfullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen fattade 2017 beslut om att inrätta en beman-
ningsenhet i Laholms kommun.  
År 2019 fick personalenheten uppdrag från personal- och organisat-
ionsutskottet att utreda/revidera tillvägagångssättet för införandet 
av en central bemanningsenhet. Utredningen redogör för tidsa-
spekter för införandet av de olika verksamheterna och vilka de eko-
nomiska förutsättningarna skulle vara för perioden 2020 - 2022. I 
utredningen framgår det hur mycket medfinansiering bemannings-
enheten kräver under införandet.  
 
2020-09-10 gav personal- och organisationsutskottet Socialtjänsten 
i uppdrag att utreda en decentraliserad bemanningsenhet i egen 
regi, enbart för äldreomsorgen. I utredningen skulle uppdrag och 
budget redovisas.  
 
2020-09-23 fick Personalenheten uppdraget att utreda effekten av 
en centraliserad bemanningsenhet för hela kommunen kontra en 
decentraliserad bemanningsenhet enbart för socialtjänsten. Utred-
ningen redogör för de ekonomiska aspekterna mellan en centrali-
serad bemanningsenhet och en decentraliserad bemanningsenhet för 
socialtjänsten. Utredningen redovisar en konsekvensbeskrivning 
såväl ekonomiskt som effektmässigt.  
 
En decentraliserad bemanningsenhet var inte jämförbar med en 
centraliserad bemanningsenhet i budgeten, på grund av att den är 
beräknad enbart för socialtjänstens äldreomsorg. I budget och im-
plementeringsplan för en centraliserad bemanningsenhet inkluderas 
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både socialtjänstens äldreomsorg och LSS-verksamhet i kostnaden 
för socialnämnden. 
 
För att skapa en likvärdig jämförelse mellan en centraliserad- och 
decentraliserad bemanningsenhet fick budgeten korrigeras något. 
På totalkostnaden i budgeten för en decentraliserad bemanningsen-
het adderades en tjänst med 75 % sysselsättningsgrad (motsvarande 
en bemanningsplanerare för LSS-verksamheten), exklusive kring-
kostnader.  
 
Både utifrån det ekonomiska och kvalitativa perspektivet medför en 
central bemanningssenhet att kostnaden minskar med ca 200 000 
kronor för socialtjänsten samt att det sker en kvalitetshöjning som 
är kommunövergripande.  
 
En central bemanningsenhet skapar förutsättningar för att inkludera 
helhetsperspektivet för Laholms kommun, bland annat genom att 
minska sårbarheten och höja kvaliteten inom bemannings- och re-
kryteringsprocessen. 
 
En central bemanningsenhet kan ur ett helhetsperspektiv arbeta 
med bemanningsoptimering mellan förvaltningarna och fungera 
som ett verktyg i arbetet med ”Heltid som norm”. Det skapar förut-
sättningar för att arbeta proaktivt med att vara en attraktiv arbetsgi-
vare. Det är av största vikt när vi, liksom andra kommuner, har och 
fortsatt kommer att ha en ökad utmaning i att hantera kompetens-
försörjningen inom välfärden. 
 
För att fortsätta att utvecklas och vara en modern kommun så behö-
ver Laholms kommun ha som målsättning att stärka den långsiktiga 
strategiska planeringen och skapa förutsättningar för kommunen att 
uppnå ambitionen som politiken har med utvecklingen i kommu-
nen. 
 
Beslutsunderlag 
Personalenhetens tjänsteskrivelse den 1 oktober 2020 
Personalenhetens utredning av central- kontra decentraliserad be-
manningsenhet 
Tidigare utförd utredning om bemanningsenhet 
Socialtjänstens utredning om bemanningsenhet i egen regi 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Roland Norrman (M) med instämmande av Ann-Heléne Djivjak 
(SD) och Bertil Johansson (LP): Bifall till personal- och organisat-
ionsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram personal- och organisationsutskottets för-
slag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Socialnämnden 
Barn- och ungdomsnämnden 
Kultur- och utvecklingsnämnden 
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§ 183 Dnr 2020-000300  
 
Riktlinjer för anställda i Laholms kommun vid olyckor och 
akuta krissituationer 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.   
 
Ärendebeskrivning 
Riktlinjer för anställda i Laholms kommun vid olyckor och akuta 
krissituationer har även tidigare funnits som ett vägledande doku-
ment. Dokumentet är nu kompletterat med rutiner kring hur bort-
gång av förtroendevalda och anställda ska hanteras. Handlingspla-
nen föreslås även att fastställas i kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Personalenhetens tjänsteskrivelse den 7 september 2020 
Riktlinjer för anställda i Laholms kommun vid olyckor och akuta 
krissituationer 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roland Norrman (M): Återremiss av ärende. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram Roland Norrman (M) förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
 
_____ 
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§ 184 Dnr 2020-000333  
 
Framtida verksamhet i Stadshusets café 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att besparingar gällande stadshusets ca-
feteria om 400 tkr för 2021 inte ska genomföras. Besparingen han-
teras istället inom kommunstyrelsens befintliga ram i kommande 
internbudget. 
 
Ärendebeskrivning 
Nulägesbilden för stadshusets caféteria är att det på grund av Co-
rona pandemin inte finns några intäkter.  
 
Det har tidigare tagits beslut om besparingar inom verksamheten på 
300 tkr 2020 och 400 tkr för 2021.  
 
Kostnaden för att driva caféterian som den drivs idag med kaffe, 
färdigbredda mackor, samt att hantera interna beställningar till mö-
ten, kostar ca 360 tkr per år. Att utöka utbudet till att servera lunch 
som innan Corona pandemin medför inte ytterligare kostnader då 
det är självfinansierande. 
 
Förslag från verksamheten är att bedriva verksamhet med frukost, 
lunch samt beställningar och enklare försäljning. Verksamheten 
startar upp igen då all hantering kan utföras utifrån de restriktioner 
som finns på grund av Corona. Detta medför att verksamheten inte 
kan göra de besparingar som beslutats för 2021 om 400 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
      
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bertil Johansson (LP): Bifall till personal- och organisationsutskot-
tets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram personal- och organisationsutskottets för-
slag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
 
_____ 
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§ 185 Dnr 2020-000271  
 
Remiss av promemorian Skärpt kontroll över explosiva varor 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lämnar synpunkter enligt räddningstjänstens 
tjänsteskrivelse den 24 september 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Våldet i kriminella sammanhang har förändrats under de senaste 
åren. Antalet sprängningar i Sverige saknar motstycke i modern tid. 
I syfte att öka kontrollen över de som tar befattning med explosiva 
varor och bidra till att bryta denna utveckling föreslås i promemo-
rian författningsändringar i bland annat lagen om brandfarliga och 
explosiva varor.  
 
Den nuvarande tillståndsprövningen föreslås bli mer omfattande 
och Polismyndighetens roll vid tillståndsgivningen förstärks. I hu-
vudsak är det lämplighetsprövning och dess omfattning som utökas 
i förslaget. 
 
Förslag på synpunkter: 
 
Angående kapitel 4 så anses det otydligt om det är Polismyndighet-
en eller tillståndsmyndigheten som utser vilka personer som skall 
omfattas vid en lämplighetsprövning. I förslagsrutan under kapitel 
4.2.2 förstås det som att det är tillståndsmyndigheten och i den ef-
terföljande fritexten förstås det som att det är polismyndigheten 
som avgör. Detta bör tydliggöras. 
 
I övrigt anses de föreslagna åtgärderna rimliga att genomföra i syfte 
att öka kontrollen över de som har tillgång till explosiva varor. 
 
Beslutsunderlag 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse den 24 september 2020. 
Promemorian Skärpt kontroll över explosiva varor, Ds 2020:17 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Regeringskansliet      
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§ 186 Dnr 2020-000277  
 
Remiss av Havs- och vattenmyndighetens förslag till genomfö-
rande av kraven på fiskeredskap i engångsplastdirektivet   
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har inget att invända emot i Havs- och vatten-
myndighetens utredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Den 4 juli beslutade regeringen om att ge Havs- och vattenmyndig-
heten i uppdrag att utreda och lämna de författningsförslag som 
krävs för att genomföra samtliga krav som rör fiskeredskap i en-
gångsplastdirektivet. Ett av huvudsyftena med regeringsuppdraget 
är att utveckla en ambitiös svensk lagstiftning. I likhet med den ut-
redning som ska bistå Miljödepartementet i arbetet med den lag-
stiftning som behövs för genomförande av engångsplastdirektivet 
ska de författningar som HaV föreslår syfta till en ambitiös svensk 
lagstiftning. 
 
Havs- och vattenmyndigheten har i enlighet med uppdraget sam-
verkat med fiskerinäringen och andra berörda myndigheter och ak-
törer för att lämna förslag på hur engångsplastdirektivet kan ge-
nomföras i Sverige gällande kraven på fiskeredskap som innehåller 
plast. 
 
Redovisningen omfattar en bakgrundsbeskrivning, juridiska förut-
sättningar och en nulägesbeskrivning kring arbetet med återvinning 
av fiskeredskap. Myndigheten redovisar därefter förslag till förord-
ning för producentansvar för fiskeredskap som innehåller plast samt 
författningskommentarer och övriga författningsförslag som utgör 
nödvändiga följdändringar, bl.a. för tillsyn. Vidare presenteras 
överväganden gällande författningsförslagen och förslag till 
hanteringen av det historiska avfallet. Därefter redovisas myndig-
hetens samhällsekonomiska konsekvensanalys och de kostnader 
som föreslagen förordning medför för myndigheten samt övriga be-
rörda aktörer.  
 
Redovisningen innehåller även förslag till ytterligare styrmedel och 
åtgärder för vidare utredning som myndigheten bedömer kan bidra 
till att uppnå engångsplastdirektivets syfte. Dessa förslag ingår inte 
i regeringsuppdraget och därmed inte heller i konsekvensutredning-
en. 
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Beslutsunderlag 
Remiss av Havs- och vattenmyndighetens förslag till genomförande 
av kraven på fiskeredskap i engångsplastdirektivet 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bertil Johansson (LP): Bifall till ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Miljödepartementet      
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§ 187 Dnr 2020-000309  
 
Synpunkter på Markaryds kommuns nya förslag på energi- och 
klimatplan 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Laholms kommun har tagit del av förslaget ”Energi- och klimatplan 
2021-2030 för Markaryds kommun” och vill lämna följande syn-
punkter:  
 
Sedan juni 2019 finns en avsiktsförklaring mellan Trafikverket, 
Region Halland och Laholms kommun om persontågstrafikering av 
Markarydsbanan så snart det är möjligt. Det arbetas aktivt hos 
samtliga parter med planeringsarbete för att förverkliga denna. 
 
I Laholms kommun är det orterna Knäred och Veinge som är aktu-
ella för persontågstrafikering. De är dessa orter som man ska för-
djupa sig i möjligheter i förändrade transportsätt avseende arbets-
pendling. I vidare arbete inom projektet Markarydsbanan i stort, 
hade det varit intressant att undersöka ”Hela resan perspektivet” 
inom regionerna. Det finns en del arbetspendling mellan dessa or-
ter, hur kan dessa resor faktiskt förflyttas till kollektivtrafik? Anslu-
tande busstrafik, förbättrade förutsättningar för gång- och cykel, 
m.m. 
 
Ärendebeskrivning 
Markaryds kommun har arbetat fram en ny energi- och klimatplan 
”Energi- och klimatplan 2021-2030 för Markaryds kommun” och 
önskar synpunkter. 
Planen gäller för hela Markaryds kommun som geografiskt område. 
De övergripande målet har satts i linje med Sveriges klimatramver-
kets etappmål för 2030: 
 
-År 2030 ska utsläpp av växthusgaser inom den icke handlade sek-
torn vara 63 % mindre än 1990. 
 
För att uppnå det övergripande målet har Markaryds kommun valt 
ut fyra fokusområden med sju mål. De övergripande målen som ar-
betas fram är: 
 
- Mindre energianvändning 
- Öka andelen förnybar energi 
- Större andel fossilfria transporter 
- Hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi 
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Under målet ”Större andel fossilfria transporter” är ett mål att: 
 
- År 2030 går persontrafik på Markarydsbanan till Laholms och 
Halmstads kommuner. 
 
Planeringsenheten har tagit del av förslaget ”Energi- och klimatplan 
2021-2030 för Markaryds kommun” och vill lämna följande syn-
punkter:  
 
Sedan juni 2019 finns en avsiktsförklaring mellan Trafikverket, 
Region Halland och Laholms kommun om persontågstrafikering av 
Markarydsbanan så snart det är möjligt. Det arbetas aktivt hos 
samtliga parter med planeringsarbete för att förverkliga denna. 
 
I Laholms kommun är det orterna Knäred och Veinge som är aktu-
ella för persontågstrafikering. De är dessa orter som man ska för-
djupa sig i möjligheter i förändrade transportsätt avseende arbets-
pendling. I vidare arbete inom projektet Markarydsbanan i stort, 
hade det varit intressant att undersöka ”Hela resan perspektivet” 
inom regionerna. Det finns en del arbetspendling mellan dessa or-
ter, hur kan dessa resor faktiskt förflyttas till kollektivtrafik? Anslu-
tande busstrafik, förbättrade förutsättningar för gång- och cykel, 
m.m. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2020. 
Förslag till Energi och Klimatplan 2021-2030 för Markaryds kom-
mun. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roland Norrman (M) med instämmande av Bertil Johansson (LP): 
Bifall till ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Markaryds kommun      
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§ 188 Dnr 2020-000326  
 
Förslag till ändring av föreskrift för naturreservatet Tjärby 
sanddynsreservat, Laholms kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har inget att invända mot länsstyrelsens förslag 
till ändring av föreskrift för naturreservat. 
 
Ärendebeskrivning 
I samband med att Tjärby sanddynsreservat inrättades den 27 feb-
ruari 1973 (dnr 121-2627-71), föreskrev Länsstyrelsen bl.a. att det 
där är förbjudet ”att spränga, schakta, gräva, utföra fyllning eller 
bedriva täkt i någon form, dock att täkt för husbehov må bedrivas i 
befintligt sandtag efter därom av länsstyrelsen meddelat 
tillstånd”. 
 
Den 4 februari 2013 (dnr 521-7388-12) beslutade Länsstyrelsen att 
medge delägarna i Tjärby Skogsallmänning tillstånd enligt reser-
vatsföreskrifterna till ett årligt uttag av sand inom ett visst område i 
Tjärby sanddynsreservat. Naturreservatet är även ett Natura 2000-
område. Naturvårdsverket överklagade länsstyrelsens beslut. 
 
I beslut den 27 juni 2014 (mål nr M 786-13) upphävde Mark- och 
miljödomstolen i Vänersborg Länsstyrelsens beslut och återförvi-
sade ärendet till Länsstyrelsen för fortsatt handläggning. Av be-
slutsskälen framgår att det, eftersom den ansökta åtgärden kan in-
verka negativt på ett särskilt skydds- och bevarandeområdes 
bevarandestatus, krävs tillstånd enligt 7 kap. 28 a § MB och att en 
miljökonsekvensbeskrivning ska bifogas ansökan. Länsstyrelsen 
bedömde även att en förhandling med Tjärby Skogsallmänning 
avseende inköp/intrångsersättning för markområdet med husbehov-
stäkten skulle påbörjas. Förhandlingar om intrångsersättning har 
förts och nu är parterna överens. 
 
Natura 2000-området SE 0510 007 Tjärby, som har samma geogra-
fiska gräns som naturreservatet Tjärby sanddynsreservat, hyser na-
turtypen 2180 – Trädklädda dyner. Naturtypen karaktäriseras av 
mer eller mindre tät dynskog av i huvudsakligen tall och utgör ett 
av de senare stadierna i sanddynssuccessionen. Den förekommer 
där sand inte har ackumulerats på länge, men ytor med blottad sand 
och den småkulliga dyntopgrafin finns ofta kvar. Hot mot naturty-
pen är bland annat igenväxning, avverkning samt större täkter av 
sand. Det är därmed oförenligt ur bevarandesyfte att fortsättnings-
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vis bedriva sandtäkt i området. Föreskriften som bl.a. rör täktverk-
samhet bör därför ändras på det sätt som framgår av beslutet. 
 
Länsstyrelsens förslag till beslut: 
Med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken ändrar Länsstyrelsen lydelsen 
av femte att-satsen på sidan 2 i Länsstyrelsens förordnande från 
1973-02-27 avs. Tjärby sanddynsreservat (dnr 121-2627-71) till 
följande: 
Det är förbjudet att borra, spränga, schakta, markbearbeta, bedriva 
täkt, anordna upplag, tippa eller fylla ut. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till ändring av föreskrift för naturreservatet Tjärby 
sanddynsreservat, Laholms kommun 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bertil Johansson (LP): Bifall till ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen      
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§ 189 Dnr 2020-000268  
 
Remissvar på betänkandet Ökad trygghet för visselblåsare 
(SOU 2020:38) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen i Laholms kommun tillstyrker förslagen i betän-
kandet ”Ökad trygghet för visselblåsare” (SOU 2020:38) för perso-
ner som rapporterar om överträdelser av unionsrätten ska genomfö-
ras i svensk rätt” och översänder det som sitt svar till Arbetsmark-
nadsdepartementet. 
 
Ärendebeskrivning 
Laholms kommun är utsedd som remissinstans för betänkandet 
”Ökad trygghet för visselblåsare, utredningen om hur Europapar-
lamentet och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar 
om överträdelser av visselblåsardirektivet ska genomföras i svensk 
rätt”. 
 
Visselblåsardirektivet antogs i oktober 2019 och ska vara genom-
fört senast den 17 december 2021. Utredningen föreslår att vissel-
blåsardirektivet huvudsakligen ska genomföras genom en ny lag 
som ersätter lagen (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier 
för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Den 
nya lagen ska gälla inom all privat och offentlig verksamhet. 
 
Utredningens uppdrag har varit att bedöma och lämna förslag till 
hur Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer 
som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (visselblåsardi-
rektivet) bör genomföras i svensk rätt.  
 
I svensk rätt finns skydd för visselblåsare i bl.a. grundlagarna, an-
ställningsskyddslagen, medbestämmandelagen och i rättspraxis. 
Den nya lagen ska inte inskränka det skydd som redan finns, utan 
komplettera det. 
 
Kommunens uppfattning är att förslagen och rekommendationerna 
är bra och relevanta och ger goda förutsättningar för införandet av 
en lagstadgad visselblåsarfunktion. 
 
Två punkter i utredningen punkter är av särskild betydelse för infö-
randet i kommunerna, lyfts fram i yttrandet: 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 38 

Kommunstyrelsen 2020-10-13  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

6.3.4 Lagen ska skydda rapportering av information om missförhål-
landen 
I det här avsnittet slås det fast att det bör framgå av lagtexten att la-
gen inte omfattar förhållanden som enbart rör den rapporterande 
personens egna arbets- eller anställningsförhållanden. Ett visselblå-
sarsystem ska användas för ärenden med ett ”allmänt intresse” och 
kan aldrig bli en kanal för enskilda intressen. Detta är också en 
punkt som SKR drivit med arbetsgivarintresset i fokus. 
 
7.8 Vissa arbetsgivare ska ha möjligheter att dela visselblåsarfunkt-
ion med andra 
arbetsgivare 
Kommunen instämmer i att kommuner och regioner ska få dela in-
terna rapporteringskanaler och förfaranden med andra kommuner 
och regioner. Ett visselblåsarsystem och tillhörande 
utredningsapparat är relativt omfattande även med ett begränsat an-
tal ärenden varje år. För att kunna arbeta resurseffektivt är det vik-
tigt att små och mellanstora kommuner har möjlighet samarbeta. 
Också det här är en punkt som SKR har fört fram. 
 
Beslutsunderlag 
Personalavdelningens tjänsteskrivelse den 23 september 2020 
Betänkandet Ökad trygghet för visselblåsare (SOU:38) 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roland Norrman (M) med instämmande av Bertil Johansson (LP): 
Bifall till personal- och organisationsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram personal- och organisationsutskottets för-
slag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Arbetsmarknadsdepartementet      
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§ 190 Dnr 2019-000262  
 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, kultur- och utvecklings-
nämnden 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Av kommunallagen 6 kapitlet 1 § framgår att kommunstyrelsen ska 
ha uppsikt över övriga nämnders, gemensamma nämnders, och 
kommunala bolags verksamhet. I kommunstyrelsens reglemente 
förtydligas att styrelsens kontinuerligt ska följa verksamheten i öv-
riga nämnder och utöva uppsikt över nämndernas och gemensamma 
nämnders beslut (3 §, punkt 2). 
 
Kommunstyrelsen har ett antal verktyg till sitt förfogande för att 
utöva uppsikten. Bland annat kan styrelsen begära in yttranden och 
upplysningar från andra nämnder.   
 
Kommunstyrelsen har den 17 mars 2020 § 53, i syfte att göra hela 
styrelsen delaktig i uppsikten över nämnderna, gett ledamöter och 
ersättare i uppdrag att följa en nämnd för kommunstyrelsen räk-
ning. Ledamöter och ersättare ska vid styrelsens sammanträden 
lyfta de frågor som kan vara av vikt för styrelsens uppsiktsplikt. 
 
Till att följa kultur- och utvecklingsnämnden har Ann-Heléne Djiv-
jak, Annita Asplid, Bo Brink och Martin Lönnstam utsetts. Till 
sammanträdet har kultur- och utvecklingsnämndens ordförande 
Ove Bengtsson och verksamhetschef Andreas Meimermondt bju-
dits in. 
 
Beslutsunderlag 
      
_____ 
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§ 191 Dnr 2020-000001  
 
Anmälningar 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Beslut och andra dokument som kommit in till kommunstyrelsen 
sedan förra sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning den 7 oktober 2020 över anmälningar till kommunsty-
relsen 
Förteckning den 8 oktober 2020 över förslag och synpunkter till 
kommunstyrelsen 
_____ 
 
      
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 41 

Kommunstyrelsen 2020-10-13  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 192 Dnr 2020-000002  
 
Anmälan av delegationsbeslut  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
I enlighet med kommunallagen 37-39 §§ 6 kapitlet får en nämnd 
uppdra åt ett utskott, ledamot, ersättare eller en anställd hos kom-
munen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en 
viss grupp av ärenden. Beslut som fattats på nämndens vägnar ska i 
enlighet med kommunallagen 40 § 6 kapitlet anmälas till nämnden i 
den ordning som bestäms i nämndens delegationsordning. 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2020-10-08 
Räddningstjänstens delegationsbeslut september 2020 
_____ 
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§ 193 Dnr 2020-000003  
 
Informationsärenden 2020 
 
Företagspresentation, Nilsson Special Vehicles 
Peter Severin Larsson, Fredrik Nilsson 
 
Återlämnande av enskilda vägar 
Kristoffer Johansson 
 
God och nära vård 
Christel Sundberg 
 
Information om presentkort till kommunens anställda 
Caroline Bengtsson 
 
Information från kommunchefen 
Anders Einarsson   
            
_____ 
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