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§ 126 Dnr 2020-000411  
 
Motion om att kommunen inrättar en ANDT-samordnare 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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 ledningsutskotts beslut den 1 juni 2021 § 116 
Socialnämndens yttrande den 18 maj 2021 § 56 
  Forts 
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forts 
 
Motion om inrättande av ANDT-samordnare den 12 december 2020 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Gustavsson (KD): Bifall till ledningsutskottets förslag till be-
slut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att styrelsen beslutar i enlighet med detsamma. 
 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 
skett. 
____ 
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§ 127 Dnr 2020-000412  
 
Motion om att köttråvarornas ursprungsland ska framgå på me-
nyerna i kommunens verksamheter 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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 ledningsutskotts beslut den 1 juni 2021 § 117 
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 
Lars Gustavsson (KD) med instämmande av Ann-Heléne Djivjak 
(SD), Ove Bengtsson (S), Roland Norrman (M) och Bertil Johansson 
(LP): Bifall till ledningsutskottets förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att styrelsen beslutar i enlighet med detsamma. 
 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 
skett. 
_____ 
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§ 128 Dnr 2017-000172  
 
Prissättning av verksamhetsmark inom Mellby företagspark 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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 ledningsutskotts beslut den 1 juni 2021 § 118 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 maj 2021. 
Kartor över prissättning 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att styrelsen beslutar i enlighet med detsamma. 
 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 
skett. 
_____ 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Kommunstyrelsen 2021-06-08  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 129 Dnr 2021-000207  
 
Utökning av verksamhetsområde för VA Allarp 2:3 Etapp 2 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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 ledningsutskotts beslut den 1 juni 2021 § 119 
Laholmsbuktens VA AB beslut den 17 maj 2021 § 60 
Karta 
Översiktskarta 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att styrelsen beslutar i enlighet med detsamma. 
   
  forts 
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forts 
 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 
skett. 
_____ 
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§ 130 Dnr 66409  
 
Godkännande av markanvisningsavtal för del av fastigheten 
Elestorp 7:445, Veinge 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet utgår. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsutvecklingsverksamheten har under flera års tid fört dis-
kussioner med Victurum Filter AB om exploatering av del av fastig-
heten Elestorp 7:445 belägen i västra delen av Veinge samhälle. Un-
gefär halva området är utpekat i översiktsplanen, Framtidsplan 2030, 
som intressant för bostadsbebyggelse innan 2030. Exploatören har 
presenterat en skiss, framarbetad av Karin Petterssons arkitektbyrå 
för området som medger byggnation av ca 80 bostäder med blandade 
bostadstyper. Skissen har samhällsutvecklings-verksamheten i stort 
ställt sig positiv till. Utifrån denna skiss har ett markanvisningsavtal 
tagits fram som ger Victurum Filter AB, eller att bolaget annat helägt 
bolag, rätt att förvärva marken för fastställda priser om följande: 
 
• Villor som äganderätt – 300 kr/m2 tomtarea 
• Radhus/Kedjehus/Parhus som äganderätt – 450 kr/m2 tomtarea 
• Bostäder som bostadsrätt – 800 kr/m² ljus BTA 
• Bostäder som hyresrätt – 700 kr/m² ljus BTA 
 
Priserna är baserade på en oberoende värdering av byggrätter inom 
Hagaområdet i Skottorp utförd av Svefa 2020-06-24 vilket anses 
motsvara marknadsförutsättningarna i Veinge.  
För att förverkliga idén måste området detaljplaneläggas vilket bes-
lutas om separat. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningsutskotts beslut den 1 juni 2021 § 120 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 maj 2021. 
Undertecknat markanvisningsavtal med tillhörande kartbilagor. 
_____ 
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§ 131 Dnr 2019-000214  
 
Godkännande av markanvisningsavtal Mellbystrands centrum 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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 ledningsutskotts beslut den 1 juni 2021 § 121 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 maj 2021. 
Markanvisningsavtal med bilagor 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roland Norrman (M) med instämmande av Bertil Johansson (LP): 
Bifall till ledningsutskottets förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att styrelsen beslutar i enlighet med detsamma. 
 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 
skett. 
_____ 
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§ 132 Dnr 2021-000074  
 
Budgetuppföljning 1 år 2021 samt redovisning av beräknat bud-
getutfall 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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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forts 
 
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. 
 
Kommunstyrelsen 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 hem-

maplanslösningar. 
 
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 

normalt 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 
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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 den 1 juni presenterades nya 
uppgifter från bemanningsenheten om rekrytering av sommarvika-
rier inom äldreomsorgen. Rekryteringen har ökat och 90 % av vika-
rierna är nu tillsatta, samtidigt som fler rekryteringar pågår. Denna 
förbättring har gjorts utan att några extra insatser genomförts. Kom-
munstyrelsens ledningsutskott anser därför att åtgärderna kan be-
gränsas och föreslår att den höjda ersättningen för arbete under hel-
ger om 430 000 kronor kvarstår som tilläggsanslag medan de två 
andra kostnadsposterna utgår.  
 
Vid ledningsutskottets sammanträde framfördes även att flera nämn-
der inte följt riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning an-
tagna av kommunfullmäktige som anger att i det fall en nämnd i sam-
band med budgetuppföljningar bedömer att budgetunderskott kom-
mer att uppstå och detta inte är relaterat till volymökningar eller ian-
språktagande av resultatfond ska nämnden samtidigt redovisa en åt-
gärdsplan på hur det befarade underskottet skall förhindras eller åt-
minstone begränsas. I åtgärdsplanen ska bland annat framgå beskriv-
ning 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 ledningsutskotts beslut den 1 juni 2021 § 122 
Kommunens budgetuppföljning 1 2021 

 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att styrelsen beslutar i enlighet med detsamma. 
 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 
skett. 
_____ 
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§ 133 Dnr 2021-000193  
 
Regional EU-medfinansiering 2021-2027 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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 ledningsutskotts beslut den 1 juni 2021 § 123 
Regionstyrelsen beslutsförslag 
Överenskommelse om regional medfinansiering 2021-2027 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roland Norrman (M) med instämmande av Bertil Johansson (LP): 
Bifall till ledningsutskottets förslag till beslut. 
  forts 
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Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att styrelsen beslutar i enlighet med detsamma. 
 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 
skett. 
_____ 
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§ 134 Dnr 2021-000199  
 
Kompetensförsörjningsplan 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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 personal- och organisationsutskotts beslut den 1 
juni 2021 §15 
Personalenhetens tjänsteskrivelse den 26 maj 2021 
Kompetensförsörjningsplan 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bertil Johansson (LP) med instämmande av Lars Gustavsson (KD): 
Bifall till personal- och organisationsutskottets förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram personal- och organisationsutskottets för-
slag till beslut och finner att styrelsen beslutar i enlighet med det-
samma. 
 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 
skett. 
_____ 
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§ 135 Dnr 2020-000335  
 
Principer för införande av heltid som norm 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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.  
  
  
  forts 
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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.   
 
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 kommun men gjordes utan föregående 
översyn av arbetsorganisation och bemanningsprocess, vilket nu be-
höver ske för att det ska vara möjligt att fortsätta öka andelen hel-
tidsanställda 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. 
  
 
  forts 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskotts beslut den 1 
juni 2021 § 16 
Personalenhetens tjänsteskrivelse den 12 maj 2021 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roland Norrman (M): Bifall till personal- och organisationsutskot-
tets förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram personal- och organisationsutskottets för-
slag till beslut och finner att styrelsen beslutar i enlighet med det-
samma. 
 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 
skett. 
_____ 
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§ 136 Dnr 2021-000158  
 
Kommunstyrelsens nämndsplan 2022 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av förslag till reviderad nämndsplan  
inför 2022 och ger ekonomicontrollern i uppdrag att komplettera för-
slaget utifrån synpunkter från styrelsen. Ärendet kommer därefter 
godkännas av styrelsen vid sammanträdet i augusti månad.  

 
Ärendebeskrivning 
Nämnderna ska arbeta fram och besluta om en nämndsplan utifrån 
Riktlinjer och direktiv och planeringsförutsättningar. Nämndsplanen 
ska innehålla förslag på budget, ekonomisk plan, gemensamma och 
nämndsspecifika mål och uppdrag samt investeringsplan. Nämnden 
ska även ta hänsyn till mål och ambitioner som finns i fullmäktiges 
övriga styrdokument i sin planering av resultatmål och uppdrag.  
  
En analys av nämndens utmaningar och konsekvenser utifrån om-
världsbevakning och framtidsspaning i gemensamma planeringsför-
utsättningar ska göras i nämndsplanen. Utifrån analysen ska nämn-
derna genomföra en behovsanalys för den kommande planperioden. 
Där ska framtida behov och andra omständigheter som är viktiga för 
arbetet med kommunens ekonomiska planering redovisas.   
  
Nämndsplanen ska även innehålla eventuella förslag till ompröv-
ningar och förändringar. Även specificerat förslag på investerings-
budget ska ingå.  
 
Nämndsplanen ska innehålla fullmäktiges mål och uppdrag samt 
nämndens egna mål och uppdrag till verksamheten. Syftet med upp-
dragen ska tydligt framgå. Vilka effekter som nämnderna vill se ska 
också beskrivas.  
 
Utöver gemensamma planeringsförutsättningar är erfarenheterna 
från analysen av föregående verksamhetsårs resultat en viktig ut-
gångspunkt som underlag för nämndernas arbete. Det är även av stor 
vikt att tillvarata de erfarenheter de får via den löpande uppföljningen 
av pågående verksamhetsår.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till nämndsplan för kommunstyrelsen 
_____ 
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§ 137 Dnr 2021-000202  
 
Projektorganisation och projektplan för arbetet med översikts-
plan 2050 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att påbörja arbete med ny översiktsplan 
och godkänner förslag till projektorganisation och projekt/process-
plan. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige tog den 26 januari 2021 beslut om att kommu-
nens översiktsplan, Framtidsplan 2030, med fördjupning av över-
siktsplan för Åmot och tillägg för vindkraft var inaktuella.  
 
Kommunstyrelsen ska enligt reglemente för kommunstyrelsen 12 § 
(antaget av kommunfullmäktige den 27 oktober 2020 § 100, med 
ändring den 27 april 2021 § 45) leda och samordna den översiktliga 
planeringen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i 
kommunen.  
 
Föreslagen projekt- och processplan är satt för att förankra översikts-
planen i kommunens alla nämnder och förvaltningar samt för att in-
volvera allmänheten tidigt i processen. Hänsyn tas också till valet 
2022 då uppföljning av utvecklingsstrategier för kommunen behöver 
genomföras för att strategierna fortfarande ska representera kommu-
nens viljeinriktning.  
 
Projektorganisationen är satt för att skapa en bred förankring både 
politiskt och inom tjänstemannaorganisationen så att alla aspekter 
beaktas i översiktsplaneringen.  
 
Tidplanen är satt utifrån tillgängliga resurser i nuläget. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningsutskotts beslut den 1 juni 2021 § 124 
Samhällsutvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 19 maj 
2021 
Bilaga 1 Projekt/processplan 
Bilaga 2 Projektorganisation 
 
  forts 
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Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att styrelsen beslutar i enlighet med detsamma. 
 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 
skett. 
_____ 
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§ 138 Dnr 2021-000118  
 
Planuppdrag Elestorp 7:445, Veinge 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet utgår. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog 2014-01-28, § 2 den översiktsplan som 
nu gäller för Laholms kommun, Framtidsplan 2030. Här pekas un-
gefär halva det nu aktuella området ut som område för framtida bo-
stadsexploatering. Kommunen har sedan översiktsplanen antogs 
även beslutat om en prioriterad utveckling av Veinge och Knäred 
med anledning av framtida persontrafik på Markarydsbanan med 
framtida stationer i orterna. 
 
Den aktuella ytan är en till stora delar outnyttjad yta i byn som ligger 
i träda som omsluts av bostadsbebyggelse i öster, vägen mot Gene-
vad och bostadsbebyggelse i söder, småindustri i väster samt Marka-
rydsbanan i norr. Markarydsbanans närhet gör att bland annat buller-
frågan kräver särskilda studier i planarbetet. Planuppdraget ger ett 
ganska stort tillskott av bostäder (ca 100 st) i Veinge varför det i 
framtiden påverkar bland annat kommunal service så som exempel-
vis skola och förskola i byn. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningsutskotts beslut den 1 juni 2021 § 125 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 maj 2021. 
Karta över planområdets ungefärliga utbredning daterad 2021-05-21 
_____ 
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§ 139 Dnr 2021-000212  
 
Ansökan om planbesked Våxtorp S:7, Vallåsens fritidsanlägg-
ning 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen bifaller planbesked för Våxtorp S:7, med syfte att 
utredda möjligheterna för att utveckla Vallåsens skidanläggning. 
 
Med hänvisning till taxa fastställd av kommunfullmäktige ska kom-
munstyrelsen ta ut 9 520 kronor i avgift för planbeskedet. 
 
Kommunstyrelsen prioriterar detaljplanen till plats nummer 17 i den 
aktiva listan. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanearbetet genomförs av La-
holms kommun, på bekostnad av exploatör och att planavtal ska upp-
rättas. 
 
Detaljplanen beräknas kunna antas 0,5-1 år efter påbörjat detaljpla-
nearbete. 
 
Ärendebeskrivning 
Vallåsens skidanläggning AB har kommit in med en ansökan om 
planbesked för detaljplanearbete för fastigheten Våxtorp S:7. Fastig-
heten består av Vallåsens skidanläggning. Inom anläggningen finns 
idag 11 utförspår samt ett längdåkningsspår för skidor. Till detta 
finns även faciliteter som tillhör anläggningen som exempelvis re-
staurang och byggnader för skiduthyrning. Vallåsens skidanläggning 
AB vill tillföra fler byggrätter inom friluftsanläggningen. Det ska 
möjliggöra ytterligare faciliteter samt högre nockhöjd för kommande 
bebyggelse. Detta görs för att möjliggöra ytterligare aktiviteter som 
inte finns inom verksamheten i nuläget. 
 
Förfrågan om detaljplanearbete ligger i linje med översiktsplanens 
förslag på utvecklingsåtgärder för den närliggande orten Våxtorp, 
där besöks- och upplevelsenäringen pekas ut som utvecklingsmöjlig-
heter. 
 
Sett till vad ansökan om planbesked efterfrågar kan detaljplanearbe-
tet genomföras som en ändring av gällande detaljplan. Under förut-
sättning att detaljplanen kan göras som en ändring av gällande plan 
bedöms planarbetet kunna påbörjas direkt. Därmed föreslås en pla-
cering på den aktiva listan, till plats 17. forts 
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Den gällande detaljplanen från 2007 omfattas fortfarande av genom-
förandetid, vilket det gör till och med den 31 december 2022. Detta 
omöjliggör inte ett detaljplanearbete, men innebär att samtliga be-
rörda sakägare behöver godkänna eventuella ändringar från den be-
fintliga planen. 
 
Detaljplanen bedöms även kunna tas fram med begränsat standard-
förfarande. Inom ramen för detaljplanen ska högsta tillåten höjd på 
tillkommande bebyggelse inom området studeras vidare. 
 
Medhänvisning till taxa fastställd av kommunfullmäktige ska kom-
munstyrelsen ta ut 9 520 kronor i avgift för planbeskedet. Detaljpla-
nen föreslås upprättas på bekostnad av exploatören, men med kom-
munens egna personal. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningsutskotts beslut den 1 juni 2021 § 126 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 19 maj 2021 § 88 
Ansökan om planbesked 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att styrelsen beslutar i enlighet med detsamma. 
 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 
skett. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Vallåsens skidanläggning AB 
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§ 140 Dnr 2021-000194  
 
Reservationsavtal Laholm Vallberga 4:216-4:223 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner reservationsavtalet. 
 
Ärendebeskrivning 
ALJO Bygg AB har ställt frågan till samhällsutveckling om möjlig-
heten finns att förvärva tomterna Vallberga 4:216-4:223 i centrala 
Vallberga för att bygga parhus. Tomterna planlades 1980 och ligger 
mellan Målaregränd och Astervägen och är idag ett outnyttjat om-
råde mitt i byn. Exploatören har tagit fram en skiss på tänkt byggnat-
ion och utifrån det har ett reservationsavtal tagits fram som exploa-
tören har undertecknat. Reservationsavtalet innebär att företaget får 
köpa tomterna udner visa förutsättningar för en köpesumma om totalt 
400 000 kronor exkl. anslutningsavgifter vilket motsvarar den pris-
nivå som kommunen har för småhustomter i våra mindre orter. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningsutskotts beslut den 1 juni 2021 § 127 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 maj 2021. 
Reservationsavtal undertecknat av exploatören 
Skisser daterade 2021-04-29 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Erling Cronqvist (C) med instämmande av Roland Norrman (M): Bi-
fall till ledningsutskottets förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att styrelsen beslutar i enlighet med detsamma. 
 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 
skett. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
ALJO Bygg AB 
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§ 141 Dnr 2018-000548  
 
Upprättande av tomtkö för fastigheterna Våxtorp 2:144 - 
Våxtorp 2:170. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen anordnar tomtkö för fastigheterna Våxtorp 2:144 
– Våxtorp 2:170 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog, den 30 oktober 2018 §100, riktlinjer för 
kommunens tomtkö. Riktlinjerna avser fördelningen av småhustom-
ter. Kommunstyrelsen beslutar för vilket område och när en tomtkö 
ska upprättas. För närvarande finns en gällande tomtkö för bostads-
området Östra Nyby i Laholms stad. Intresset för kommunens små-
hustomter är för närvarande stort vilket gör att det vore lämpligt att 
styra tilldelningen av tomter via en tomtkö i det nya bostadsområdet 
i Våxtorp med adresserna Senganavägen och Zefyrvägen. 
 
Kommunen har ingen ledig småhustomt i Våxtorp varför det nyligen 
utbyggda området ovan torde komma att bli eftertraktat och en 
tomtkö därför behöver anordnas för att hantera intresseanmälningar. 
 
Tomterna Våxtorp 2:151 – Våxtorp 2:162 är redan reserverade för 
parhusbyggnation men tas ändå med i tomtkön utifall att intressen-
terna skulle välja att inte genomföra projekteten. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningsutskotts beslut den 1 juni 2021 § 128 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 maj 2021. 
Riktlinjer för Laholms kommuns tomtkö 
Karta över aktuellt område 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roland Norrman (M): Bifall till ledningsutskottets förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att styrelsen beslutar i enlighet med detsamma. 
 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 
skett. 
_____ 
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§ 142 Dnr 2021-000153  
 
Kollektivtrafikplan 2022 med utblick 2023-2024 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med samhällsutvecklingsverk-
samhetens tjänsteskrivelse den 18 maj 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Hallandstrafiken har inkommit med en remiss till Laholms kommun 
gällande Kollektivtrafikplan 2022 med utblick 2023-2024 för ytt-
rande. Yttrande ska skickas till Hallandstrafiken senast den 4 juni 
2021. Laholms kommun har begärt uppskov till den 10 juni. 
 
Kollektivtrafikplanen utgår från att fastställa mål och principer i det 
Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. Utifrån de strategiska val 
och prioriteringar som finns i programmet arbetar Hallandstrafiken 
årligen fram en kollektivtrafikplan för de kommande tre åren. Kol-
lektivtrafikplanens syfte är att beskriva hur Hallandstrafiken omsät-
ter målen i trafikförsörjningsprogrammet i verksamheten, exempel-
vis genom trafikförändringar. I kollektivtrafikplanen görs också en 
uppföljning på utvecklingen för ett antal utvalda nyckeltal framför 
allt kopplat till marknadsandel, resande, nöjdhet och miljö. Framta-
gandet av kollektivtrafikplanen sker i dialog med kommunerna i lä-
net. 
 
Årets utgåva av kollektivtrafikplanen färgas tydligt av pågående pan-
demi. Pandemin har kraftigt påverkat Hallandstrafikens verksamhet 
i form av minskat resande med tillhörande intäkter. Samtidigt har 
Hallandstrafiken upprätthållit kollektivtrafiken under hela pandemin 
utifrån dess grundläggande samhällsfunktion för resa till skola eller 
arbetet utan risk för trängsel och ökad smittspridning. Enligt förslag 
föreslås under 2022 ett minskat trafikutbud om 17,0 miljoner kronor 
netto. Verksamheten föreslås därmed påbörja sin anpassning till nytt 
prognostiserat normalläge efter pandemin med lägre resande med 
tillhörande lägre intäkter. Justeringar i trafikutbudet beaktar verk-
samhetens huvudsakliga uppdrag i form av arbets- och studiepend-
ling samt annat vardagsresande.  
 
När kollektivtrafikplanen skickas ut på remiss är de ekonomiska för-
utsättningarna för 2022 inte fastställda där ett starkt beroende finns 
till Region Hallands budgetprocess. 
  forts 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningsutskotts beslut den 1 juni 2021 § 129 
Samhällsutvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 18 maj 
2021. 
Kollektivtrafikplan 2022_reissversion 210414 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Erling Cronqvist (C) med instämmande av Roland Norrman (M), 
Bertil Johansson (LP), Lars Gustafsson (KD), Kjell Henriksson (S) 
och Ann-Heléne Djivjak (SD): Bifall till ledningsutskottets förslag 
till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att styrelsen beslutar i enlighet med detsamma. 
 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 
skett. 
 
Ersättarnas mening 
Eva M Larsson (MP): Miljöpartiet ställer sig bakom samhällsut-
vecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Hallandstrafiken 
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§ 143 Dnr 2021-000216  
 
Framtida driftform för vissa delar av kommunens sociala om-
sorg 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott ställer sig po-
sitiva till att fortsätta utreda bolagisering av vissa dela av den sociala 
omsorgen inför 2023. För att komma vidare i processen önskar kom-
munstyrelsens personal- och organisationsutskott att kommunstyrel-
sen beslutar om att nedan två punkter utreds för ett vidare ställnings-
tagande. Dessa båda ska vara utredda till november månad 2021. 
 
1. Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att utreda skatte- 
och momseffekter av en eventuell bolagisering. 
 
2. Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att utreda de verk-
samhetsmässiga effekterna av en eventuell övergång för kommunens 
medarbetare inklusive bemanningsenheten. 
 
Ärendebeskrivning 
Några kommuner har valt att bedriva den utförande delen av kom-
munens sociala omsorg i bolagsform. Senast i att överföra denna typ 
av verksamhet till ett kommunalt bolag är Bjuvs kommun. En över-
föring av verksamheten i bolagsform skulle med största sannolikhet 
medföra ekonomiska vinster för kommunen. Då främst genom att 
reglerna kring den särskilda momsersättningen blir tillämpliga. Utö-
ver detta kan förhoppningsvis även verksamhetsmässiga effektivise-
ringar ske med en ändrad organisationsform. För kommunen kan 
framförallt de ekonomiska vinsterna medföra/frigöra resurser för 
satsningar som annars verksamheten skulle gå miste om. 
 
Bolagets syfte skulle således vara att bedriva äldreomsorg (hemtjänst 
och särskilda boende) och tillhandahålla service och stöd till perso-
ner inom funktionsnedsättning och därtill kompletterande verksam-
heter. Myndighetsdelen inom dessa verksamheter ska således vara 
kvar inom kommunen och därmed skulle kommunen bli beställare 
gentemot bolaget. Kommunen säkerställer då både de finansiella för-
utsättningarna och fastställer den kvaliteten kommunen önskar att 
bolaget ska bedriva. En bolagisering skulle i detta fall medföra en 
traditionell beställar- och utförarverksamhet där kommunen beställer 
och bolaget utför.  
 
  forts 
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Kommunfullmäktige beslutade i kommunplan 2021 via kommunsty-
relsens förarbeten om följande: 
 
• Att kommunledningskontoret och kommunchefen tillsammans 
med socialnämndens tjänstemän utreda och belysa möjligheterna, ef-
fekterna och konsekvenserna att bolagisera delar av nämndens an-
svarsområden.  
 
• Ansvarsområden som är intressanta att utreda är kommunens ut-
förandeverksamhet inom socialnämndens uppdrag som exempelvis 
följande, kommunens särskilda boende, den kommunal hemtjänsten, 
LSS-verksamheten, personlig assistans och hälso- och sjukvården 
(HSL). Fler ansvarsområden kan finnas. 
 
• Utredningen bör belysa vilka kostnadsmässiga effekter och kon-
sekvenser detta får på kommunen och socialnämndens verksamhet. 
Särskilt beaktande kring momssystemet och momsersättningen bör 
utredas, vilka ekonomiska effekter finns det i detta system. 
 
• Utredningen bör också tydliggöra vilka positiva och negativa 
aspekter samt risker finns vid en verksamhetsövergång till ett bolag.  
 
• En utredning av detta bör hanteras i samband med kommunens 
organisation inför mandatperioden 2023-2026. 
 
• Om beslut fattas i denna fråga av kommunstyrelsen ska kom-
munledningskontoret återkomma senast under februari månad 2021 
till personal- och organisationsutskottet med ett lämpligt tillväga-
gångssätt för fortsatt utredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har utifrån ovan beskrivna punkter 
som fanns dokumenterade i kommunplanens förarbeten analyserat 
och funderat på ett förslag om vidare hantering. 
 
För att kunna gå vidare med en eventuell bolagisering inom delar av 
socialnämndens verksamhetsområden lämnas därför förslaget om att 
två grundläggande utredningar bör göras innan vidare perspektiv stu-
deras och beslutas. De utredningar som initialt behöver göras har två 
olika perspektiv.  
 
  forts 
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Första perspektivet är de ekonomiska effekterna kopplat till kom-
munkontosystemet med dess särskilda momsersättning. Andra per-
spektivet är de verksamhetsmässiga effekterna som berör kommu-
nens medarbetare både inom socialnämndens område samt kommun-
styrelsens bemanningsenhet. Dessa två utredningar bör således ligga 
till grund för vidare hantering och vägval. Förslaget är att verksamhet 
ekonomi utreder skatte- och momseffekterna och verksamhet HR ut-
reder de verksamhetsmässiga effekterna för kommunens medarbe-
tare. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskotts beslut den 1 
juni 2021 § 18 
Tjänsteskrivelse om framtida driftform den 26 maj 2021 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bertil Johansson (LP): Avslag till utredningsuppdrag. 
 
Roland Norrman (M) med instämmande av Eric Semb (M), Peter 
Berndtson (SD) och Lars Gustafsson (KD): Bifall till personal- och 
organisationsutskottets förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer personal- och organisationsutskottets förslag till 
beslut mot Bertil Johanssons och finner att kommunstyrelsen beslu-
tar i enlighet med personal- och organisationsutskottets förslag. 
 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 
skett. 
 
Reservation 
Bertil Johansson reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
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§ 144 Dnr 2021-000093  
 
Antagande av regional handlingsplan för suicidprevention 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar föreliggande regionala handlingsplan för 
suicidprevention. 
 
Ärendebeskrivning 
Regionstyrelsens arbetsutskott gav 2019 uppdrag åt Regionkontoret 
att tillsammans med berörda förvaltningar, kommuner och myndig-
heter under 2019-2020 ta fram en regional handlingsplan för suicid-
prevention.  
 
Framtagandet av planen har skett i bred samverkan mellan regionen 
och de halländska kommunerna. Representanter från barn- och ung-
doms-, kultur och utvecklings- samt socialförvaltningen har ingått. 
Framtagen plan syftar till att skapa förutsättningar för bättre samord-
ning, struktur och hållbarhet över tid. För att möjliggöra detta bör en 
permanent regional samordnarfunktion inrättas. Detta ligger i linje 
med Folkhälsomyndighetens intentioner att ett långsiktigt arbete 
med struktur och samordning regionalt och lokalt är avgörande för 
att antalet personer som avlider i suicid ska minska. 
 
Beslutet innebär att regionen inrättar en permanent samordnings-
tjänst under 2021, vilket innebär en förstärkning av anslaget till psy-
kiatrin om 900 000 kronor per år. 
 
Kommunstyrelsen har översänt den regionala handlingsplanen för 
suicidprevention för yttrande till socialnämnden, barn- och utbild-
ningsnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden samt samhällsbygg-
nadsnämnden. Samtliga nämnder föreslår att kommunstyrelsen antar 
handlingsplanen.  
 
Kultur- och utvecklingsnämnden och barn- och ungdomsnämnden 
ser särskilt positivt på det fokus som läggs på det förebyggande ar-
betet inom skolan. En antagen plan med denna inriktning skulle tyd-
liggöra behovet av att utveckla och implementera en sådan plan inom 
förvaltningarna. Vidare finns det en stark koppling mellan förslaget 
till regional plan för suicidprevention och det arbete som sker inom 
målområdet barn och unga där det gemensamma resultatmålet är att 
barn och ungas psykiska hälsa ska öka. 
 
  forts 
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Då implementerandet av den regionala planen kräver ett nära samar-
bete mellan kommun, polis och andra myndighetsaktörer i samhället 
lyfter kultur- och utvecklingsförvaltningen behovet av att integrera 
detta arbete med det övriga arbete som sker mellan Laholms kom-
mun och polisen inom ramen för medborgarlöftet och den operativa 
samverkan. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningsutskotts beslut den 1 juni 2021 § 132 
Regional handlingsplan för suicidprevention 
Socialnämndens yttrande den 23 mars 2021 § 32 
Barn- och ungdomsnämndens yttrande den 28 april 2021 § 32 
Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 april 2021 
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande den 21 april 2021 § 67 
Kultur- och utvecklingsnämndens yttrande den 26 april 2021 § 62 
Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 april 
2021 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Gustavsson (KD): Bifall till ledningsutskottets förslag till be-
slut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att styrelsen beslutar i enlighet med detsamma. 
 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 
skett. 
_____ 
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§ 145 Dnr 2016-000188  
 
Remiss av förstudie om renovering av Smedjebackens kök  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att remittera förstudie för renovering av 
köket på Smedjebacken i Knäred till samhällsbyggnadsnämnden, so-
cialnämnden och barn- och ungdomsnämnden för yttrande senast 
den 27 augusti 2021. 
 
Förnyad kontakt ska även tas med länsstyrelsen kring kökets funkt-
ion som beredskapskök i krislägen. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beställde den 9 maj 2016 en förstudie av Kom-
munfastigheter i Laholm AB för renovering av köket på Smedje-
backen i Knäred. Förstudien ska redovisa tänkt utformning och hy-
reskostnad för köket. 
 
Kommunfastigheter har till kommunstyrelsen avrapporterat avse-
ende förstudie för renovering den 11 december 2018. Komplette-
ringar av förstudien har därefter gjorts den 8 mars 2019 samt den 19 
maj 2021. 
 
Med anledning av inkommen förstudie för renovering av Smedje-
backens kök föreslås kommunstyrelsen remittera ärendet till sam-
hällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och barn- och ungdoms-
nämnden för yttrande senast den 27 augusti 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningsutskotts beslut den 1 juni 2021 § 130 
Avrapportering från kommunfastigheter den 11 december 2018 
Komplettering av förstudie 8 mars 2019 
Komplettering av förstudie den 19 maj 2021 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roland Norrman (M): Bifall till ledningsutskottets förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att styrelsen beslutar i enlighet med detsamma. 
 
 
  forts 
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Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 
skett. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Barn- och ungdomsnämnden 
Socialnämnden 
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§ 146 Dnr 2014-000352  
 
Remittering av kommunal vatten- och avloppsplanering för La-
holms kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att remittera Laholms kommuns VA-plan 
till instanser enligt sändlista med svar senast den 30:e september 
2021, samt göra den tillgänglig för synpunkter från allmänheten via 
kommunens hemsida under samma tid. 
 
Ärendebeskrivning 
En kommunal vatten- och avloppsplan (VA-plan) omfattar hela 
kommunen, både inom och utanför verksamhetsområdet för all-
männa vattentjänster. Syftet är att upprätthålla en socialt, ekonomiskt 
och ekologiskt hållbar vatten- och avloppsförsörjning i hela kommu-
nen och att bidra till god vattenstatus i kommunens yt- och grundvat-
ten. 
 
VA-planen är ett av flera styrdokument som fastställs av kommun-
fullmäktige och som syftar till att leda, samordna och följa upp ut-
vecklingen av kommunen i önskad riktning. Planen skall vara sty-
rande för berörda nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag, och 
skall ligga till grund för budget- och verksamhetsplaneringen.  
 
En VA-plan består av tre delar; en översikt som beskriver nuläge och 
omvärldsfaktorer, en VA-policy som är ett styrdokument som be-
stämmer strategiska vägval och riktlinjer för hantering av priorite-
ringsgrunder, samt en handlingsplan som innehåller konkreta åtgär-
der. 
 
I Kommunplan 2014 beslutades att Laholms kommun skulle ta fram 
en VA-plan. I samband med detta söktes pengar från LOVA (statligt 
stöd till lokala vattenvårdsprojekt), vilket beviljades i mars 2015. 
Den ursprungliga planen var att planen skulle vara klar 2017/18.  
På grund av förseningar, bland annat beroende på personalbrist och 
samordning med Halmstad, har projektet förlängts, och skall nu vara 
slutfört 2021-12-31, vilket innebär att planen i sin helhet skall antas 
av Kommunfullmäktige senast på decembersammanträdet.  
 
Vid kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde 2019-10-08 
fattades beslut att Halmstad och Laholms VA-policy och VA-plane-
ring så långt som möjligt skulle samordnas och att samordningen 
skulle ledas av LBVA, då det är främst den organisationen som  forts 
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kommer att använda planen. Den 12 maj 2020 beslutade kommun-
styrelsen om VA-policyn som skulle ligga till grund för arbetet med 
handlingsplanen.  
 
En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från alla tre organisation-
erna, samt konsulter har arbetat med främst VA-policy och hand-
lingsplan och dessa skall nu remitteras till kommunens nämnder och 
andra intressenter för synpunkter. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningsutskotts beslut den 1 juni 2021 § 131 
Tjänsteskrivelse 2021-05-18 
VA-plan, VA-policy och VA-översikt 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roland Norrman (M): Bifall till ledningsutskottets förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att styrelsen beslutar i enlighet med detsamma. 
 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 
skett. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kultur- och utvecklingsnämnden 
Barn- och ungdomsnämnden 
Socialnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
LBVA AB 
Halmstads kommun 
Båstads kommun 
Länsstyrelsen Halland 
Naturskyddsföreningen 
Lagans vattenråd 
Stensåns vattenråd 
Genevadsåns vattenråd 
Kattegatts Kustvattenråd 
LRF 
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§ 147 Dnr 2021-000140  
 
Skatteverkets promemoria Ersättning vid markintrång - infö-
rande av kontrolluppgift 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har inga synpunkter på Skatteverkets promemoria 
Ersättning vid markintrång - införande av kontrollavgift. 
 
Ärendebeskrivning 
Skatteverket har översänt promemoria om ersättning vid markintrång 
- ersättning av kontrolluppgift på remiss till Laholms kommun för 
yttrande senast den 24 juni 2021. 
 
I promemorian föreslås en skyldighet för statliga myndigheter, kom-
muner och andra offentliga organ att lämna kontrolluppgift om lö-
seskilling eller intrångsersättning samt ersättning för skada som be-
talats ut till fysiska personer och dödsbon i samband med att fastig-
heter tagits i anspråk för allmänna ändamål med stöd av lag. Försla-
get har begränsats till att gälla för statliga myndigheter, kommuner 
och liknande offentliga organ. Orsaken till det är att merparten av de 
skattepliktiga ersättningarna som förslaget gäller bedöms betalas ut 
av myndigheter och andra offentliga organ. Av den anledningen och 
för att inte öka de privata aktörernas administrativa börda omfattas 
de inte av förslaget. 
 
Det har vid granskning visat sig att berörda fastighetsägare inte alltid 
deklarerar ersättning som betalats ut vid markintrång. Orsakerna till 
det är flera. När en del av en fastighet tas i anspråk för t.ex. en väg 
eller när möjligheten att använda fastigheten inskränks på grund av 
att ett naturreservat bildas, kan ersättningen ibland uppfattas som en 
form av skadestånd. Vissa fastighetsägare har uppgett att de inte har 
förstått att ersättningen är skattepliktig eftersom de inte fått någon 
kontrolluppgift av den myndighet, kommun eller annat offentligt or-
gan som betalat ut ersättningen. 
 
Förslaget bedöms vara till nytta både för berörda fastighetsägare, 
som med förslaget får en tydlig signal om att ersättningen är skatte-
pliktig, och för Skatteverket som med förslaget får en kontrolluppgift 
att använda vid granskning av deklarationer. Förslaget bedöms öka 
de statliga skatteintäkterna med 21 miljoner kronor årligen på kort 
sikt och 29 miljoner varaktigt.  
 
  forts 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningsutskotts beslut den 1 juni 2021 § 133 
Skatteverkets PM - Ersättning vid markintrång - införande av kon-
trollavgift 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att styrelsen beslutar i enlighet med detsamma. 
 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 
skett. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Skatteverket 
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§ 148 Dnr 2021-000141  
 
Yttrande över MSB:s föreskrifter och allmänna råd om hur 
kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lagen om 
skydd mot olyckor 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen framför följande synpunkter på MSB:s föreskrif-
ter och allmänna råd om hur kommunen ska planera och utföra sin 
tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor: 
 
1. Byggnader och andra anläggningar 
I föreskriften benämns det kontinuerligt att det är byggnader och an-
läggningar som man ska ta hänsyn till. Det är i många av samman-
hangen verksamheten som är det som kan få konsekvenser vid en 
brand. Om man med byggnader och anläggningar även menar verk-
samheten bör detta förtydligas. Antingen med en definition eller i 
texten. Det bör även benämnas konsekvent i hela föreskriften. Till 
exempel står det i 2 § anläggningar men i 3 § 
andra anläggningar. 
 
2. Riskerna vid en brand 
Ordet risk är ett begrepp som bör definieras om de ska användas. 
Som det kan tolkas är det mer konsekvensen vid en brand som man 
menar. Det bör på något sätt definieras tydligt vad det menas som i 
detta sammanhang, för att det ska vara enklaste att kommunicera 
med allmänheten kring det. Samt själva kunna tolka det. 
 
3. 2 § punkt 3 
De ekonomiska kostnaderna bör specificeras vem de är kopplat mot. 
Om de är för verksamheten eller omkringliggande verksamhet eller 
räddningstjänstens insats etcetera. 
 
4. Annan olycka 
Det bör någonstans definieras vad man menar med annan olycka. I 2 
§ blir det svårt att hänga med då det i varannan punkt ska tas hänsyn 
till annan olycka och varannan inte. I 3 § sista stycket är det också 
oklart vad man syftar på för olyckor. Även i 6 §. Det blir oklart vad 
man syftar på för olyckor, samt hur det kopplas ihop vad man ska 
kika på under tillsynens utförande, då det där enbart nämns att man 
ska kolla på brand och tillhörande punkter 
kring det. 
 
  forts 
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5. Bilagan 
I bilagan bör man använda sig av samma begrepp kring ”fler än” eller 
”har minst”, i antalen som nämns. Vi hade föredragit om man hade 
varit tydlig här, det finns idag många tolkningar kring om till exem-
pel fler än 50 är från 51 och framåt. Framför allt när allmänheten 
läser. Förslagsvis skriver man 50 personer eller mer. 
 
I bilagan bör man även hålla sig till samma skrivningar kring 
”...byggnad med verksamhet...” och ”…byggnad där det bedrivs 
verksamhet…”. Det blir oklart om man syftar på enbart byggnaden 
eller verksamheten eller båda. 
 
Det bör även förtydligas kring större samling av människor att per-
sonerna ska finnas där samtidigt. Så det inte blir missförstånd i att 
det skulle vara över tid eller liknande. 
 
Ärendebeskrivning 
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har på upp-
drag tagit fram en ny föreskrift för hur tillsyn utifrån Lagen om skydd 
mot olyckor ska planeras och utföras. Laholms kommun har under 
2020 och 2021 haft en representant med i referensgruppen för före-
skriftens framtagande. Förseskiften är nu på remiss och har bland 
annat riktats till Laholms kommun för yttrande. 
 
Räddningstjänsten har tagit del av remissen och gett ett antal syn-
punkter som man tycker behöver justeras i föreskriften. Syn-
punkterna handlar mycket om förtydliganden för att enklare kunna 
tolka föreskriften och minska missförstånd mellan verksamheter och 
kommunen, men även skillnader mellan olika kommuner. Ingen på-
verkan kostnadsmässigt, mer än viss administration i början av före-
skriftens införande. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningsutskotts beslut den 1 juni 2021 § 134 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 19 maj 2021 § 85 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse den 21 april 2021. 
Remissen från MSB med förslag på föreskrift och konsekvensutred-
ning. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att styrelsen beslutar i enlighet med detsamma. forts 
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Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 
skett. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
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§ 149 Dnr 2021-000192  
 
Livsmedelskontroll Blåkulla förskola  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kontrollrapporten och över-
sända den till verksamhetsutövaren Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden i Laholms kommun ansvarar för tillsyn 
och kontroll enligt livsmedelslagstiftning. Syftet är att kontrollera att 
livsmedelslagstiftningen efterlevs till exempel så att människor inte 
riskerar att bli matförgiftade och att livsmedel är korrekt märkta. Till-
synen utförs av miljöenheten. När verksamheter bedrivs av samhälls-
byggnadsnämnden är det kommunstyrelsen som ansvarar för tillsyn 
och beslutar i ärenden. Kommunstyrelsen har inte lämnat någon de-
legation till miljöenheten. 
 
Innehållet i rapporten återger endast resultatet av det som kontrolle-
rats, det är inte en bedömning av hela verksamheten. 
 
Kontroll sker med stöd av: 
Rådets förordning (EG) nr 2017/625 artikel 138 om offentlig kontroll 
för efterlevnad av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestäm-
melserna om djurhälsa och djurskydd, och Rådets 
förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningsutskotts beslut den 1 juni 2021 § 135 
Tjänsteskrivelse nummer 18 
Kontrollrapport med diarienummer Mi-2021-890 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att styrelsen beslutar i enlighet med detsamma. 
 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 
skett. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 150 Dnr 2021-000191  
 
Livsmedelskontroll Glänningesjö förskola  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kontrollrapporten och över-
sända den till verksamhetsutövaren samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden i Laholms kommun ansvarar för tillsyn 
och kontroll enligt livsmedelslagstiftning. Syftet är att kontrollera att 
livsmedelslagstiftningen efterlevs till exempel så att människor inte 
riskerar att bli matförgiftade och att livsmedel är korrekt märkta. Till-
synen utförs av miljöenheten. När verksamheter bedrivs av samhälls-
byggnadsnämnden är det kommunstyrelsen som ansvarar för tillsyn 
och beslutar i ärenden. Kommunstyrelsen har inte lämnat någon de-
legation till miljöenheten. 
 
Innehållet i rapporten återger endast resultatet av det som kontrolle-
rats, det är inte en bedömning av hela verksamheten. 
 
Kontroll sker med stöd av: 
Rådets förordning (EG) nr 2017/625 artikel 138 om offentlig kontroll 
för efterlevnad av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestäm-
melserna om djurhälsa och djurskydd, och Rådets förordning (EG) 
nr 852/2004 om livsmedelshygien. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningsutskotts beslut den 1 juni 2021 § 136 
Tjänsteskrivelse nummer 17 
Kontrollrapport med diarienummer Mi-2021-887 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att styrelsen beslutar i enlighet med detsamma. 
 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 
skett. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 151 Dnr 2019-000262  
 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bjuda in barn- och ungdomsnämnden  
till styrelsens sammanträde i augusti för redovisning av nämndens 
måluppfyllelse och dess arbete med kontinuitet bland första linjens 
chefer. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen ska styrelsen leda och samordna förvalt-
ningen av kommunens eller regionens angelägenheter och ha uppsikt 
över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verk-
samhet. Styrelsen ska även ha uppsikt över sådan avtalssamverkan 
som sker enligt 9 kap. 37 § eller enligt annan lag eller författning. 
Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som be-
drivs i sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2-6 §§ och så-
dana kommunalförbund som kommunen eller regionen är medlem i. 
Lag (2019:835). 
 
Under kommunstyrelsens sammanträde diskuterades i samband med 
redovisning av budgetuppföljning och måluppfyllelse viktiga arbets-
områden där kommunstyrelsen vill stärka sin uppsiktsplikt. Med an-
ledning av försämrade resultat inom resultatmålet om barn- och 
ungas psykiska hälsa och att fler är behöriga till gymnasiet var kom-
munstyrelsen enig om att bjuda in barn- och ungdomsnämnden till 
sammanträdet i augusti för redovisning av nämndens måluppfyllelse. 
Styrelsen önskar även en redovisning av arbetet med kontinuitet 
bland första linjens chefer. Då detta anses som en viktig förutsättning 
för att nå måluppfyllelse. 
_____ 
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§ 152 Dnr 2021-000002  
 
Anmälan av delegationsbeslut 2021 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
I enlighet med kommunallagen 37-39 §§ 6 kapitlet får en nämnd upp-
dra åt ett utskott, ledamot, ersättare eller en anställd hos kommunen 
att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp 
av ärenden. Besluten som fattas på nämndens vägnar ska i enlighet 
med kommunallagen 40 § 6 kapitlet anmälas till nämnden i den ord-
ning som bestämts i nämndens delegationsordning. 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning över delegationsbeslut den 3 juni 2021 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan till kommunstyrelsen om de kan lägga re-
dovisningen till handlingarna och finner att så kan ske. 
 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 
skett. 
_____ 
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§ 153 Dnr 2021-000001  
 
Anmälningar 2021 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Beslut och andra dokument som kommit in till kommunstyrelsen  
sedan förra sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning över anmälningar till kommunstyrelsen 2021-06-03 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan till kommunstyrelsen om de kan lägga re-
dovisningen till handlingarna och finner att så kan ske. 
 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 
skett. 
_____ 
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§ 154 Dnr 2021-000003  
 
Informationsärenden 2021 
 
Information om dricksvattensituationen i kommunen 
Roland Norrman 
 
Fördjupad översiktsplan för kusten 
Katinka Lovén, Agnes Marklund 
 
_____ 
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