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§ 155 Dnr 2020-000314  
 
Motion om Sofieroleden 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen och beslutar att Sofieroleden 
ska byggas ut enligt detaljplan antagen av kommunfullmäktige den 
29 september 2006. 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med tillvägagångssätt 
och investeringsvolym för en utbyggnad av Sofieroleden enligt ovan. 
 
Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Peter Berndtson (SD) 
och Karl-Fredrik Klinker (MED) att beslutet om att bygga om Kris-
tianstadsvägen till farligt godsväg ska omprövas och rivas upp samt 
att Sofieroleden ska byggas ut i enlighet med detaljplan. 
 
Kommunstyrelsen har den 13 november 2018 § 234 gett plane-
ringsenheten i uppdrag att bereda planuppdrag för ändring av detalj-
plan för ombyggnation av Kristianstadsvägen. Uppdraget har inte lett 
till att planen ännu kommit med på kommunstyrelsens prioriterings-
lista eller väntelista för planarbeten. I samma beslut uppdrog kom-
munstyrelsen åt budgetberedningen att i ekonomisk plan 2022–2023 
tillföra investeringsmedel om 25 miljoner kronor för ombyggnation 
av Kristianstadsvägen. Om kommunfullmäktige bifaller motionen 
återkallas uppdragen. 
 
Detaljplanen, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, för att 
möjliggöra utbyggnad av Sofieroleden mellan Sofiero industriom-
råde och Glänninge industriområde antogs i kommunfullmäktige den 
29 september 2005. Ganska kort därefter byggdes den södra tredje-
delen av vägsträckningen ut men delen förbi bostadsområdet Örelid 
1 byggdes inte. Den 20 december 2006 antog sedan kommunfull-
mäktige detaljplanen för bostadsområdet Örelid 2 placerat öster om 
den tänkta Sofieroleden och i samband med det började Sofieroleden 
ifrågasättas framför allt av de nya invånarna i bostadsområdena intill 
den tänkta vägen. Efter detta har flera utredningar gjorts kring Sofi-
eroledens sträckning. 
 
De utredningar som kommunen låtit utföra anser alla att Sofierole-
dens utbyggnad enligt antagen detaljplan är att föredra framför att 
bygga om Kristianstadsvägen.   
  forts 
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En utbyggd Sofieroled ger betydligt bättre förutsättningar sett till 
framförallt boendemiljön, stadsutveckling och framkomlighet längs 
leden samt riskminimering då de intilliggande bostadsområdena pla-
nerats utifrån förutsättningen att vägen ska byggas framöver.  
 
Kristianstadsvägen har inte dessa förutsättningar och utöver en större 
ombyggnation för att klara kraven måste tre fastigheter helt inlösas 
och ytterligare några fastigheter, på grund av intrång, delvis inlösas. 
Likaså förväntas tiden för godkännandeprocessen vara påtagligt 
längre. 
 
Enligt senaste rapporten från Ramböll från 2020 beräknas översikt-
ligt en utbyggnad av Sofieroleden kosta cirka 25 miljoner kronor me-
dan en ombyggnation av Kristianstadsvägen beräknas kosta ca 29 
miljoner kronor exkl. detaljplanekostnader. 
 
Kommunfullmäktige återremitterade den 26 januari 2021 ärendet till 
kommunstyrelsen för komplettering med länsstyrelsens beslut om 
det är tillåtet med Kristianstadsvägen som rekommenderad farligt 
godsled. Länsstyrelsen meddelade i juni beslut om bifall till ändring 
av lokala trafikföreskrifter om förbud mot transporter av farligt gods 
i tätorterna Laholm och Lilla Tjärby. Beslutet har överklagats till 
Transportstyrelsen av boende vid Kristianstadsvägen. Inget beslut 
har meddelats om överklagandet ännu. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 10 augusti 2021 § 141 
Motion den 24 september 2020. 
Länsstyrelsens beslut om ändring av lokala trafikföreskrifter om för-
bud mot transporter av farligt gods i tätorterna Laholm och Lilla 
Tjärby, 2021-06-08. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kjell Henriksson (S) med instämmande av Bertil Johansson (LP) och 
Roland Norrman (M): Avslag till motionen. 
 
Peter Berndtson (SD) med instämmande av Lars Gustafsson (KD), 
Ann-Heléne Djivjak (SD) och Erling Cronqvist (C): Bifall till mot-
ionen. 
 
 
  forts 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer Kjell Henriksson med fleras förslag mot led-
ningsutskottets och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med ledningsutskottets förslag till beslut. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande besluts-
gång: 
Ja-röst för bifall till motionen. 
Nej-röst för avslag till motionen. 
 
Ledamot/tjänst- 
görande ersättare 

Ja-röster Nej-rös-
ter 

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   
Summa 5 4  

 
Med 5 ja-röster för bifall mot 4 nej-röster för avslag beslutar kom-
munstyrelsen att bifalla motionen. 
 
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 
Roland Norrman (M), Eric Semb (M), Bertil Johansson (LP) och 
Kjell Henriksson (S) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ersättarnas mening 
Eva M Larsson (MP) och Margareta Jonsson (L) stödjer motionen. 
_____ 
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§ 156 Dnr 2021-000111  
 
Motion om förbättrade villkor och utökad bemanning för perso-
nal inom vård och omsorg 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Sverigedemokraternas 
Ann-Heléne Djivjak: 
 
• Att de ansvariga cheferna ser till helheten i arbetssituationen, där 

 scheman, tid för återhämtning och rätt att vara ledig diskuteras 
med arbetsgrupperna och att individuell hänsyn tas för bästa 
möjliga resultat. 

• Att man inte påtvingar de s.k. hälsoscheman utan att arbetsgrup-
perna godkänt dessa. Hälsoscheman är utformade för industrin, 
inte vårdpersonal. 

• Att Laholms kommun blir ett föredöme som kommun för alla 
våra vårdanställda och att vi ser över möjligheten att förkorta 
veckoarbetstiden med bibehållen lön. 

• Att tjänstemännen räknar ut vad en timmes förkortad veckoar-
betstid för heltidarna skulle kosta kommunen. 

 
Kommunfullmäktiges presidium remitterade motionen till social-
nämnden och kommunstyrelsen för samordnat yttrande senast vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 31 augusti 2021. 
 
Socialförvaltningen har tillsammans med personalenheten gjort en 
tjänsteskrivelse där de redogör för bakgrund, förutsättningar, direk-
tiv och tillvägagångssätt för arbetet med heltid som norm i Laholms 
kommun. Utifrån detta samt en beräkning av att förkorta veckoar-
betstiden för vårdanställda, föreslås att motionen ska avslås i sin hel-
het. Socialnämnden ställde sig bakom detta förslag på sitt samman-
träde i juni. 
 
Beslutsunderlag 
Personal- och organisationsutskottets beslut den 10 augusti 2021 § 
24 
Socialnämnden beslut den 22 juni 2021 § 68 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 juni 2021 
Motion den 17 mars 2021  
  forts 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ann-Heléne Djivjak (SD) med instämmande av Peter Berndtson 
(SD): Bifall till motionen. 
 
Bertil Johansson (LP) med instämmande av Roland Norrman (M) 
och Kjell Henriksson (S): Bifall till ledningsutskottets förslag till be-
slut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Ann-Heléne Djivjaks förslag mot ledningsut-
skottets och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med led-
ningsutskottets förslag till beslut. 
 
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 
Ann-Heléne Djivjak (SD) och Peter Berndtson (SD) reserverar sig 
mot beslutet. 
_____ 
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§ 157 Dnr 2020-000312  
 
Antagande av detaljplan för Plommonet 6 och del av Lagaholm 
2:20 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för Plommonet 6 
och del av Lagaholm 2:20, utökning av kyrkogård i Laholms tätort 
enligt 5 kapitlet 27 § i plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Planförslaget medför ingen betydande miljöpåverkan och en miljö-
konsekvensbeskrivning har därför inte tagits fram. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 14 mars 2017 § 47 att bifalla ansö-
kan om planbesked för fastigheterna Plommonet 6 och del av Laga-
holm 2:20. 
 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling av nuvarande kyr-
kogårdsverksamhet genom att långsiktigt säkerställa ytor som be-
hövs för driften av kyrkogårdens verksamhet. 
 
Planområdet är beläget centralt i huvudorten Laholm, mellan Ring-
vägen, Danska vägen och Allévägen. Området innefattar en del av 
befintlig kyrkogård, Lagaholm 2:20, samt en intilliggande bostads-
fastighet, Plommonet 6. 
 
Detaljplanen ändrar markanvändningen för Plommonet 6 från bo-
stadsändamål till begravningsändamål. Fastigheten föreslås införli-
vas i intilliggande Lagaholm 2:20 som idag redan är planlagd för be-
gravningsändamål.  
 
Ett genomförande av planen bedöms inte ge några negativa effekter 
på närboende, miljö eller riksintressen. Planområdet bedöms heller 
inte påverkas negativt genom till exempel trafikbuller, markförore-
ningar eller liknande. 
 
Planförslaget var ute på samråd mellan den 28 september och den 29 
oktober 2020. Digitalt samrådsmöte hölls den 14 oktober 2020. Syn-
punkterna redovisas i en samrådsredogörelse. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beredningsutskott beslutade 2021-01-
07 § 3 att återremittera ärendet till byggnadsenheten, 
   forts 
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för att vidare utreda alternativ till in- och utfart till fastigheterna samt 
eventuellt behov av stängsel. Upprättat PM för in- och utfarter till 
området visar att det utifrån säkerhets- och logistiksynpunkt inte är 
lämpligt att enbart ha anslutning mot Ringvägen. Det finns motiv för 
att specificera utfart mot Allévägen genom utfartsförbud, men inte 
för att kräva staket eller stängsel. 
 
Planförslaget var ute på granskning mellan den 22 mars till och med 
den 30 april 2021. Synpunkterna redovisas i ett granskningsutlå-
tande. Detaljplanen bedöms vara klar för antagande. Planförslaget 
medför ingen betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbe-
skrivning har därför inte upprättats. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 10 augusti 2021 § 142 
Antagande handlingar för Plommonet 6 och del av Lagaholm 2:20 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 23 juni 2021 § 110 
Byggnadsenhetens tjänsteskrivelse den 28 maj 2021 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Erling Cronqvist (C) med instämmande av Ann-Heléne Djivjak 
(SD): Bifall till ledningsutskottets förslag till beslut. 
 
Bertil Johansson (LP): Återremiss av ärendet för vidare utredning av 
de närboendes synpunkter. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan till kommunstyrelsen om de avser att av-
göra frågan idag och finner att så ska ske. 
 
Ordförande lägger därefter fram ledningsutskottets förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detsamma. 
 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 
skett. 
 
Reservation 
Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot beslutet. 
 
_____ 
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§ 158 Dnr 65774  
 
Markanvisningsavtal för del av fastigheten Elestorp 7:445, i  
Laholms kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner markanvisningsavtalet. 
 
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 samhällsutvecklingsverksamheten i stort 
ställt sig positiv till. Utifrån denna skiss har ett markanvisningsavtal 
tagits fram som ger Victurum Filter AB, eller av 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 
Ledningsutskottets beslut den 10 augusti 2021 § 143 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 maj 2021. 
Undertecknat markanvisningsavtal med tillhörande kartbilagor. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Erling Cronqvist (C) med instämmande av Roland Norrman (M) och 
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. 
 
Ersättarnas mening 
Eva M Larsson (MP): Vi i Mp anser att vattenproblematiken och dag-
vatten måste utredas!  
_____ 
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§ 159 Dnr 2020-000105  
 
Reservationsavtal för del av Laholm Nyby 1:15 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner reservationsavtalet. 
 
Ärendebeskrivning 
Handelsplats Laholm AB önskar mark i Laholms stad för byggnation 
av en större dagligvarubutik. Efter diskussion med exploatören har 
en placering sydöst om järnvägsstationen i Laholm lokaliserats som 
lämplig för tänkt byggnation. Planuppdrag för aktuellt markområde 
gavs av kommunstyrelsen 2021-05-11, § 101.  
 
Samhällsutvecklingsverksamheten har tagit fram ett reservationsav-
tal där Handelsplats Laholm AB får köpa ca 10 000 kvm av Nyby 
1:15 till ett pris om 300 kr/kvm tomtarea under förutsättning av de-
taljplanen vinner laga kraft och bygglov samt markarbete påbörjas 
inom angivna tider. Företaget förbinder sig att bebygga markområdet 
med lokaler för dagligvaruhandel om minst 3000 kvm BTA. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 10 augusti 2021 § 144 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 juli 2021. 
Reservationsavtal 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Erling Cronqvist (C) 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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§ 160 Dnr 2021-000205  
 
Kompensation till verksamheter för införande av heltid som 
norm 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Extra medel avsätts för att finansiera särskilda informationsinsatser 
för berörda personalkategorier inom socialnämnden, barn- och ung-
domsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i samband med infö-
rande av Heltid som norm med totalt 874 tkr att användas under 
2021/2022. Finansiering föreslås ske via anslag i tilläggsbudgeten. 
 
Ärendebeskrivning 
Införande av Heltid som norm kräver personalens delaktighet och 
förståelse. Det är bedömningen att den schemalagda tiden för arbets-
platsträffar inte riktigt räcker till för den information och kommuni-
kation som blir nödvändig.  
 
Verksamheten för HR och lön föreslår därför att det avsätts medel 
för 6 extra timmar mötestid till berörda personalgrupper inom soci-
alnämnden och 2 timmar extra mötestid till berörda personalgrupper 
inom samhällsbyggnadsnämnden och barn- och ungdomsnämnden. 
 
För socialnämnden har beloppet beräknats till 660 tkr, för barn- och 
ungdomsnämnden till 167 tkr och för samhällsbyggnadsförvalt-
ningen 47 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Personal- och organisationsutskottets beslut den 10 augusti 2021  
§ 25 
Personalenhetens tjänsteskrivelse den 2 juni 2021 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roland Norrman (M) med instämmande av Bertil Johansson (LP) 
och Ann-Heléne Djivjak (SD): Bifall till personal- och organisat-
ionsutskottets förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram personal- och organisationsutskottets för-
slag till beslut och finner att styrelsen beslutar i enlighet med det-
samma. 
 
  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. 
_____ 
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§ 161 Dnr 2021-000145  
 
Årsredovisning av användningen av kommunalt partistöd för år 
2020 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige meddelar Trygghetspartiet att partistöd för år 
2022 inte betalas ut till partiet. 
 
Partiernas redovisning av användningen av 2020 års partistöd med 
bifogade granskningsrapporter läggs i övrigt till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har den 29 april 2014 § 75 antagit regler för 
kommunens partistöd, LFS 6.9 att gälla för stöd som betalas ut från 
och med 2015. 
 
Enligt kommunallagens bestämmelser innehåller kommunens parti-
stödsregler ett krav på redovisning av partistödets användning. Reg-
lerna föreskriver att en mottagare av partistöd ska årligen lämna en 
skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det än-
damål som anges 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen, nämli-
gen att stärka det politiska partiets ställning i den kommunala demo-
kratin. 
 
Redovisningen ska avse perioden 1 januari - 31 december och ges in 
till kommunfullmäktige senast sex månader efter redovisningspe-
riodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska 
granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren 
har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska 
bifogas redovisningen. 
 
Det antecknas att redovisningens innehåll inte ska läggas till grund 
för något ställningstagande från kommunfullmäktiges sida. Fullmäk-
tiges roll begränsar sig till att ta emot och hålla redovisningen till-
gänglig för den som vill ta del av den (prop. 2013/14:5 s. 96). 
 
Kommunens partistödsregler, LFS 6.9 anger att om ett parti inte läm-
nar redovisning och granskningsrapport till kommunen inom före-
skriven tid utbetalas inget stöd till partiet för nästkommande år. 
 
Kommunstyrelsen har i skrivelser den 15 juni samt den 28 juni 2021, 
till partierna som ännu inte lämnat sin redovisning,  
  forts 
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informerat om att partiernas skriftliga redovisning av användningen 
av 2020 års partistöd med den särskilda granskarens rapport ska ges 
in till kommunfullmäktige senast den 30 juni 2021. 
 
Handlingar angående användningen av 2020 års partistöd har läm-
nats av följande partier: 
Sverigedemokraterna den 6 april 2021 
Centerpartiet den 7 maj 2021 
Laholmspartiet den 11 maj 2021 
Socialdemokraterna den 14 maj 2021 
Kristdemokraterna den 15 juni 2021 
Moderaterna den 16 juni 2021 
Liberalerna den 18 juni 2021 
Miljöpartiet den 28 juni 2021 
Medborgerlig samling den 29 juni 2021 
Vänsterpartiet den 30 juni 2021 
Trygghetspartiet den 6 juli 2021 
 
Kanslienheten konstaterar att Trygghetspartiet inte har lämnat in re-
dovisning med granskningsrapport till kommunen inom föreskriven 
tid. Enligt fullmäktiges beslutade regler för kommunalt partistöd ska 
i sådant fall stöd inte betalas för nästkommande år. 
 
Enligt uppgift från Trygghetspartiet har redovisningen inte lämnats 
in i tid på grund av tekniska omständigheter. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 10 augusti 2021 § 145 
LFS 6.9 Regler för kommunalt partistöd 
Sverigedemokraterna partistödsredovisning 
Centerpartiet partistödsredovisning 
Laholmspartiet partistödsredovisning 
Socialdemokraterna partistödsredovisning 
Kristdemokraterna partistödsredovisning 
Moderaterna partistödsredovisning 
Liberalerna partistödsredovisning 
Miljöpartiet partistödsredovisning 
Medborgerlig samling partistödsredovisning 
Vänsterpartiet partistödsredovisning 
Trygghetspartiet partistödsredovisning 
 
  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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§ 162 Dnr 2020-000395  
 
Beslut om samråd av fördjupad översiktsplan för kusten 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till Fördjupning av 
översiktsplan för kustområdet för samråd med följande ändringar: 
 
Området som är utpekat för bostadsbebyggelse i Västra Mellby vid 
Smedjeån ska utökas med den kommunalt ägda mark som ligger i 
anslutning till området. 
 
Området öster om motorvägen som idag är en del av Mellby golfbana 
ska tas med i den fördjupade översiktsplanen för bostadsbebyggelse. 
 
Det område som är utpekat för bostadsbebyggelse norr om Skum-
meslövs sanddynsreservat norra och parallellt med Syskonstigen ska 
kunna bebyggas med två- eller trevåningshus. 
 
Ärendebeskrivning 
Syftet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för kustområdet är 
att precisera och konkretisera bilden av hur mark- och vattenområden 
i området ska utvecklas på lång sikt med utgångpunkt i strategier från 
gällande översiktsplan. I detta arbete ska flera framtagna utredningar 
såsom klimatanpassningsplan, grönområdesutredning, centrumvis-
ioner med mera vägas in. Planprocessen ska vara välförankrad hos 
politiker, tjänstemän och invånare. 
 
Arbete med fördjupning av översiktsplan för kustområdet inleddes 
med en tidig dialog sommaren 2020 för att få ett bra underlags-
material till planen.  
 
Kommunstyrelsen beslutade att starta upp arbetet med den fördju-
pade översiktsplanen för kustområden den 13 oktober 2020.  
 
Under våren 2021 har workshops och diskussioner förts med kom-
munstyrelsen om strategier för områdets utveckling.  
 
Samråd planeras att genomföras under tre månader under hösten. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 10 augusti 2021 § 146 
Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse den 28 juli 2021. 
  forts 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Roland Norrman (M): Bifall till ledningsutskottets förslag till beslut 
med följande ändringar: 
1. Området som är utpekat för bostadsbebyggelse i Västra Mellby 

vid Smedjeån ska utökas med den kommunalt ägda mark som 
ligger i anslutning till området. 

2. Området öster om motorvägen som idag är en del av Mellby golf-
bana ska tas med i den fördjupade översiktsplanen för bostadsbe-
byggelse. 

3. Det område som är utpekat för bostadsbebyggelse norr om Skum-
meslövs sanddynsreservat norra och parallellt med Syskonstigen 
ska kunna bebyggas med två- eller trevåningshus. 

 
Kjell Henriksson (S) med instämmande av Bertil Johansson (LP): 
Bifall till ledningsutskottets förslag till beslut med ändringen att om-
rådet för bostadsbebyggelse i Svarvareskogen tas bort och istället 
förblir skogsområde. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Roland Norrmans förslag på ändring för området 
som är utpekat för bostadsbebyggelse i Västra Mellby mot lednings-
utskottets förslag till beslut och finner att styrelsen godkänner änd-
ringen. 
 
Därefter ställer ordföranden Roland Norrmans förslag om området 
öster om motorvägen mot ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att styrelsen avslår ändringen. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande besluts-
gång: 
Ja-röst för avslag till ändringen. 
Nej-röst för bifall till ändringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  forts 
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 forts 
 
Ledamot/tjänst- 
görande ersättare 

Ja-röster Nej-rös-
ter 

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   
Summa 4 5  

 
Med 4 ja-röster för avslag mot 5 nej-röster för bifall beslutar kom-
munstyrelsen att bifalla ändringen. 
 
Ordföranden ställer därefter Roland Norrmans förslag om området 
utpekat för bostadsbebyggelse norr om Skummeslövs sanddynsre-
servat norra mot ledningsutskottets förslag och finner att styrelsen 
godkänner ändringen. 
 
Ordföranden ställer därefter Kjell Henrikssons förslag mot lednings-
utskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar 
i enlighet med ledningsutskottet. 

 
Ordföranden lägger slutligen fram ledningsutskottets förslag i övrigt 
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. 
 
Reservation 
Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot den del av beslutet som gäl-
ler bostadsbebyggelse i Svarvareskogen. 
_____ 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 20 

Kommunstyrelsen 2021-08-17  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 163 Dnr 2021-000118  
 
Planuppdrag för del av fastigheten Elestorp 7:445, i Laholms 
kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att detalj-
planelägga del av Laholm Elestorp 7:445 för att möjliggöra bostads-
exploatering med blandade bostadstyper inom området markerat i 
kartan. Planområdets exakta geografiska omfattning fastställs i sam-
band med framtagande av detaljplanen.  
 
Detaljplanen placeras på plats 2 i väntelistan för detaljplaner. 
 
Ärendebeskrivning 
Arbetet med planuppdrag för fastigheten Elestorp 7:445 inkom våren 
2021 efter ett antal år av diskussion mellan en exploatör och kom-
munen. Exploatören ämnar bygga 78 nya bostäder på fastigheten 
varav 46 radhuslägenheter och 32 marklägenheter. Två platsbesök 
gjordes av byggnadsenheten på platsen och en checklista för plan-
uppdrag genomfördes och var ute på internremiss inom kommunen 
17/5–10/6 2021.  
 
Synpunkter från de olika förvaltningarna samlades in och vägdes in 
i den slutgiltiga bedömningen. Ett antal olika faktorer kräver ytterli-
gare undersökningar i en kommande planprocess, bland annat dag-
vatten, en utredning om strandskydd, arkeologi och buller/vibrat-
ioner. Den sammanlagda bedömningen som görs är dock att bifalla 
planuppdraget. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 10 augusti 2021 § 147 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 maj 2021. 
Karta över planområdets ungefärliga utbredning daterad 2021-05-21 

 
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. 
 
  forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 21 

Kommunstyrelsen 2021-08-17  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

forts 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 164 Dnr 2021-000214  
 
Upplåtelse av mark till Skottorps IF för byggnation av ny klubb-
stuga 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till upplåtelse av mark på fastig-
heten Laholm Skummeslöv 30:10 till Skottorps IF i enlighet med 
kultur- och utvecklingsnämndens beslut den 24 maj 2021, § 74 under 
förutsättning att föreningen söker bygglov och de övriga tillstånd 
som krävs för byggnationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Skottorps IF är en växande förening i en expanderande del av La-
holms kommun. Föreningen förfogar i dagsläget över en kommunalt 
ägd byggnad som fungerar som klubbstuga. Föreningen upplever att 
byggnaden i dag inte möter de krav som föreningen har på sin verk-
samhet och har därför för avsikt att bygga ut densamma. Det är kul-
tur- och utvecklingsförvaltningens bedömning att Skottorps IF har 
kapacitet att växa från sin redan omfattande verksamhet för pojkar 
genom att inkludera flickor i verksamheten samt utveckla sitt arbete 
med att bredda föreningens verksamhet till innebandy.  
 
Kultur- och utvecklingsnämnden ser också mycket positivt på de 
samarbetsmöjligheter som barn- och ungdomsförvaltningen, kultur- 
och utvecklingsförvaltningen och övrigt föreningsliv i Skottorp som 
skulle öppnas upp om föreningens initiativ ledde till att utökade lo-
kaler kan inrymma mer verksamhet än bara föreningens egna behov. 
Kultur- och utvecklingsnämnden ser positivt på föreningens initiativ 
och ambition att utveckla sin verksamhet. Det är även mycket posi-
tivt att föreningen, i detta skede, anser sig ha kapacitet och resurser 
att genomföra byggnationen i föreningens egen regi. 
 
För att föreningen skall ha kraft att gå vidare med bygglovsansökan 
samt möjlighet att börja säkra extern finansiering till byggnationen 
krävs att föreningen får kommunalt löfte/avtal om nyttjanderätt av 
kommunal mark att genomföra byggnationen på. Föreningen föreslår 
ett upplåtande av kommunal mark för byggnationen med ett 25 år 
långt avtal med en arrendeavgift på 1 kr/år. Mot bakgrund av att för-
eningen avser att genomföra byggnationen med egna/externa resur-
ser är det kultur- och utvecklingsnämndens uppfattning att före-
ningen bör få ett löfte om tillgång till mark i enlighet med förening-
ens skrivelse.  
  forts 
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Aktuellt markområde på fastigheten Skummeslöv 30:10, idrottsplat-
sen i Skottorp, är kommunalt ägd och planlagd för idrottsändamål 
varför det inte möter några hinder att upplåta marken till föreningen 
genom ett arrendeavtal på 25 år.  
 
När erforderliga tillstånd erhållits för den planerade byggnationen 
ska arrendeavtal upprättas mellan Laholms kommun och Skottorps 
IF. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 10 augusti 2021 § 148 
Samhällsutvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 23 juli 2021 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut den 24 maj 2021, § 74 
Skrivelse från Skottorps IF den 29 april 2021 
Översiktskarta 
 
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. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kultur- och utvecklingsnämnden 
Skottorps IF 
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§ 165 Dnr 2021-000078  
 
Beställning av ombyggnad Tivolivägen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beställer ombyggnad av Tivolivägen enligt utförd 
förstudie. 
 
Ärendebeskrivning 
Den 25 augusti 2020 har socialnämnden föreslagit kommunstyrelsen 
att via en förstudie utreda möjligheten till gemensamma lokaler för 
öppenvården.  
 
Kommunledningskontoret har tillsammans med socialtjänsten in-
venterat lokalerna på Lagahöjden för att säkerställa nyttjandegraden. 
Lokalerna som socialtjänsten disponerar på Lagahöjden omfattas av 
ett avtal tecknat på tre år med en löpande förlängning och uppsäg-
ningstid på 9 månader. Lokalerna på Lagahöjden kan tidigast sägas 
upp i januari år 2023 för att då lämnas 2023-10-31.  
 
Kommunledningskontoret har även tillsammans med socialtjänsten 
och Kommunfastigheter i Laholm AB/ Laholmshem AB klarlagt 
bristerna i lokalen på Tivolivägen där familjeenheten finns idag. De-
lar av klarläggningen visar på behov av underhållsåtgärder som för 
bolaget varit okända och andra på anpassningar som behöver göras.  
 
Kommunfastigheter i Laholm AB/ Laholmshem har i sin verksam-
hetsplan avsatt medel för underhållsåtgärder det kommande året. 
Kommunfastigheter i Laholm AB/ Laholmshem har även hänvisat 
socialtjänsten till bostäder tvärsöver gatan för att tillgodose social-
tjänstens behov av bostadsliknande miljö och på så sätt få mer ända-
målsenliga lokaler. 
 
Brister i form av bristande tillgänglighet och överhörbarhet (som på-
verkar sekretessen) behöver utredas vidare i en förstudie. Lokalef-
fektivitet och flexibilitet ska prioriteras vid ny-, om- och tillbyggna-
der. För att underlätta vid förändrad verksamhet ska flexibilitet efter-
strävas för att skapa möjlighet till enkel konvertering. Lokaler ska så 
långt det går samnyttjas av flera verksamheter. 
 
Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade den 9 mars 2021 att 
beställa en förstudie avseende ombyggnad av Tivolivägen. 
 
  forts 
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Den 8 juni 2021 inkom förstudiesvar med en redogörelse för åtgärder 
som behöver vidgöras för att lokalen ska uppnå dagens krav på till-
gänglighet med mera. I förslaget renoveras nuvarande lokaler till 
ändamålsenliga kontorslokaler som blir flexibla i sin användning och 
möjliggör andra kontorsanvändare i framtiden. Åtgärder kopplade 
till tillgänglighet och överhörbarhet är inte några direkta anpass-
ningar till nuvarande verksamhet utan snarare anpassat för använd-
bara kontorslokaler. Kostnaderna för åtgärder beräknas till 8,1 mil-
joner. 
 
Laholmshem/Kommunfastigheter lyfter frågan om framtiden i om-
rådet omkring före detta Parkgården och Tivolitorget. Under årens 
lopp har olika idéer lyfts om att fastighetsutveckla hela Tivolitorget. 
Detta skulle i så fall omfatta både byggnaden för Vandrarhemmet 
samt före detta Parkgården och LSS-boendet på Tivolivägen 2. Bo-
lagen har bland annat i verksamhetsplanerna under de senare åren 
lyft fram behovet av att initiativ tas till en detaljplaneprocess för att 
studera vad och hur området skulle kunna utvecklas till i framtiden 
som en av få centrala områden i Laholm för förtätning med bostäder 
och kontor. Även behovet av parkeringsplatser i centrala Laholm 
måste belysas i sammanhanget. Utifrån detta är denna förstudie där-
för framtagen mot bakgrunden att föreslagna åtgärden är av karaktä-
ren livstidsförlängning med ca ett 10-årigt perspektiv. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 10 augusti 2021 § 149 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 juli 2021 
Kommunfastigheter i Laholm AB:s skrivelse den 8 juni 2021 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 mars 2021 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 december 2020 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 september 2020 
Socialnämndens beslut, 2020-08-25 §74 
Socialtjänstensskrivelse, 2020-07-31, DNR:2018-000070 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bertil Johansson (LP) med instämmande av 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: 
Laholmshem AB 
Kommunfastigheter i Laholm AB 
Socialnämnden 
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§ 166 Dnr 2021-000233  
 
Avtal- förvaltningsuppdrag med Kommunfastigheter i Laholm 
AB samt ersättningsnivå för 2021  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner revideringen av förvaltningsavtalet 
mellan kommunen och kommunfastigheter i Laholm AB.  
 
Kommunstyrelsen godkänner ersättning för tiden den 1 januari – 31 
december 2021 gällande förvaltning enligt bilaga A med upptagna 
fastigheter och uppdrar åt ledningsutskottet att fatta beslut om för-
valtning enligt bilaga A för kommande år. 
 
Ärendebeskrivning 
I samband med avtal om fastighetsöverlåtelsen 2014 har Kommun-
fastigheter i Laholm AB i överlåtelseavtalet åtagit sig genom i ett 
separat förvaltningsavtal med kommunen att förvalta fastigheter som 
kommunen valt att fortsätta äga. 
 
Ursprungligt förvaltningsavtal ingick i beslutsunderlaget 2014 och 
har nu reviderats. Genom detta reviderade förvaltningsavtalet är par-
terna fortsatt överens om att kommunfastigheter i Laholm AB ska 
förvalta verksamhetsfastigheter på uppdrag av kommunen. Kommu-
nens avsikt med avtalet är att det ska vara heltäckande tjänst för all 
teknisk och administrativ förvaltning. Avsikten är vidare att kommu-
nens verksamhet inte ska märka någon skillnad om den bedrivs i hyrd 
eller ägd (förvaltad) lokal.  
 
Förvaltningsavtalet syftar till att reglera och klargöra grunderna för 
samarbetet samt hur förvaltnings- och ansvarsförhållandet mellan 
parterna ska se ut. Förvaltningsuppdraget är i detta avtal uppdelat i 
fyra olika nivåer (finns specificerade i bilaga B). Indelning av nivåer 
är för att tydliggöra uppdraget från kommunen till bolaget som ska 
utföra och förvalta fastighetsbeståndet som fortfarande ägs av kom-
munen.  
 
Omfattningen av nivåerna som finns i avtalet samt ansvarsfördel-
ningen mellan parterna bygger på samma principer som finns speci-
ficerat i ramavtalet som är tecknat mellan kommunen och Kommun-
fastigheter i Laholm AB för samhällsfastigheter i Laholm. Avtalet 
reglerar hur bolaget fullgör sina skyldigheter som hyresvärd mot 
kommunen avseende reparationer, underhåll och skötsel. 
  forts 
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Följande principer är parterna överens om: 
 
• Bolaget ska utföra förvaltningsuppdraget på ett fackmanna-

mässigt sätt. 
• Fastigheterna ska ge ett trevligt och välvårdat intryck. 
• Bolaget ska ge kommunen kontinuerlig information så att  
 kommunen kan hantera de förvaltade fastigheterna på en  
 strategisk nivå. 
• Bolaget ska ge kommunen snabb återkoppling gällande  
 projektrelaterade frågor såsom tidplan, ekonomi, hinder etc. 
• Bolaget ska hålla en kontinuerlig dialog med kommunens  
 fastighetsstrateg i frågor rörande detta avtal. 
• Bolaget ska ge kommunen snabb och korrekt återkoppling så att 

kommunen kan möta de kommunala verksamheternas förfråg-
ningar. 

• Bolaget ska tillhandahålla god tillgänglighet med snabb och ef-
fektiv felavhjälpning samt återrapportering. 

• Störningar av den verksamhet som bedrivs i lokalerna ska mini-
meras. 

• Utförandet av uppdraget ska i alla delar präglas av kostnadsmed-
vetenhet. 

• Fastigheterna ska underhållas med målsättningen att de bibehål-
ler kapacitet och funktionalitet i syfte att uppnå maximal livs-
längd och optimal driftsekonomi. 

• Bolaget ska arbeta med energieffektivisering för att minska drift-
kostnader och för att minimera påverkan på miljön. 

• Kommunen ska ge bolaget kontinuerlig information så att bola-
get kan hantera de förvaltade fastigheterna på ett effektivt sätt. 

  
Förvaltningsavtalet gäller tills vidare från och med förste januari 
2021. Tanken är vidare att ledningsutskottet årligen ska besluta om 
bilaga A, om vilka fastigheter som ska ingå i innevarande års förvalt-
ningsuppdrag samt vilken ersättning bolaget ska erhålla för uppdra-
get. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 10 augusti 2021 § 150 
Ekonomiverksamhetens tjänsteskrivelse den 30 juni 2021 
Förvaltningsavtal med bilaga A och B 
 
 
  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. 
 
Ersättarnas mening 
Eva M Larsson (MP): I avtalet bör tilläggas att bolaget ska arbeta för 
att ägda fastigheter minimerar sin totala påverkan på miljön både di-
rekt och indirekt exempelvis materialval, placering, energi, transport 
mm. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfastigheter i Laholm AB 
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§ 167 Dnr 2021-000158  
 
Kommunstyrelsens nämndsplan 2022 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner nämndsplan med budget år 2022 samt 
ekonomisk plan år 2023-2024. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt av fullmäktige antagna principer för ekonomi- och verksam-
hetsstyrning ska nämnderna lämna förslag på ekonomisk plan och 
underlag till kommunplan senast den 31 augusti. 
 
Kommunstyrelsens har fattat beslut om riktlinjer och direktiv för ar-
betet med budget, kommunplan och nämndsplaner för år 2022 samt 
ekonomisk plan 2023 - 2024. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 10 augusti 2021 § 151 
Kommunstyrelsens nämndsplan med budget år 2022 samt ekono-
misk plan år 2023-2024 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Bertil Johansson (LP): Bifall till ledningsutskottets förslag till beslut. 
 
Ann-Heléne Djivjak (SD): Ändring av text i uppdraget Heltid som 
norm till; Det förutsätter att deltidsanställningar i större utsträckning 
ersätts med heltidsanställningar. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att styrelsen beslutar i enlighet med detsamma. 
 
Ordföranden lägger därefter fram Ann-Heléne Djivjaks förslag på 
ändrad text och finner att kommunstyrelsen avslår ändringen. 
 
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): Vi i Mp tycker att det saknas konkreta förslag 
under Ekologisk hållbarhet och samhällsplanering.  forts 
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Att arbeta och ta hänsyn till Agenda 2030 och Klimatförändringarna 
är ett måste. Kommunstyrelsen har ansvar över nämnderna och be-
höver följa upp deras arbete i miljö och klimat för att få en helhets-
bild av kommunens hållbarhetsarbete. Även barn och unga påverkas 
av klimatångest / psykisk hälsa. Detta kan även kopplas ihop med 
ökad trygghet!  
 
Reservation 
Ann-Heléne Djivjak (SD) och Peter Berndtson (SD) reserverar sig 
mot beslutet. 
_____ 
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§ 168 Dnr 2020-000193  
 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar förslag till reviderad delegationsordning den 
12 juli 2021 med ändring i punkten 7.37 där delegaten ändras från 
förvaltningschef för kultur- och utvecklingsförvaltningen till kansli-
chef. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens delegationsordning har reviderats. Föreslagna 
ändringar framgår av beslutsunderlaget. I korthet har en del redakt-
ionella såväl som materiella ändringar gjorts i föreliggande förslag. 
Genomstruken text innebär att texten förslås tas bort medan gulmar-
kerad text innebär ändringar som föreslås. Delegationsordningen har 
även en ny layout och struktur i syfte att göra dokumentet mer lättö-
verskådligt. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 10 augusti 2021 § 152 
Kanslienhetens tjänsteskrivelse den 12 juli 2021 
Förslag på reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens nu gällande delegationsordning 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Erling Cronqvist (C): Bifall till ledningsutskottets förslag till beslut 
med ändring i punkten 7.37 där delegaten ändras från förvaltnings-
chef för kultur- och utvecklingsförvaltningen till kanslichef. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att styrelsen beslutar i enlighet med detsamma. 
 
Ordföranden lägger därefter fram Erling Cronqvists förslag på änd-
ring och finner att kommunstyrelsen bifaller ändringen. 
 
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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§ 169 Dnr 2021-000160  
 
Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar kanslienhetens tjänsteskrivelse den 
29 juli 2021 som svar på revisorernas granskning. 
 
Ärendebeskrivning 
Revisorerna i Laholms kommun har granskat om kommunstyrelsen 
på ett ändamålsenligt sätt utövar sin uppsikt över nämnders, bolags 
och samverkansnämnders verksamhet. Granskningen har genom-
förts under 2021 och avsett kommunstyrelsens arbete med uppsikt 
främst under 2020 men även de förändringar som genomförts under 
2021 har noterats. 
 
Revisionen bedömer att kommunstyrelsen är på rätt väg men att ar-
betet med uppsikt med fördel kan formaliseras och fastställas. Be-
dömningen grundar sig på att det finns fastställda processer för åter-
rapportering avseende nämnder men att detsamma saknas för bolag 
och samverkansnämnder. 
 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisionen kommun-
styrelsen att: 
 
Formalisera arbetssättet genom att dokumentera och fastställa 
Säkerställa att kommunstyrelsen tar del av väsentlig information som 
hanteras inom ramen för anmälningar 
Se över möjligheten att rapportera utfallet av uppsiktsplikten till 
kommunfullmäktige på ett formaliserat sätt 
Förbättra uppsikten över samverkansnämnderna och Laholmsbuk-
tens VA. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 10 augusti 2021 § 153 
Kanslienhetens tjänsteskrivelse den 29 juni 2021. 
Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt den 15 april 2021 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bertil Johansson (LP) med instämmande av Lars Gustafsson (KD) 
och Roland Norrman (M): 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. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunrevisionen 
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§ 170 Dnr 2021-000183  
 
Yttrande till Region Halland om Hallands strategi för hållbar 
tillväxt 2021-2028 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom näringslivsenhetens förslag på 
remissvar och översänder detta till Region Halland. 
 
Ärendebeskrivning 
Region Halland (Regional utveckling) har utarbetat ett förslag till 
”Strategi för hållbar tillväxt 2021-2028”. Förslaget har för yttrande 
översänts till Hallands kommuner.  
 
Kommunstyrelsen har skickat remissen till samtliga facknämnder i 
kommunen och näringslivsenheten har sammanställt ett gemensamt 
yttrande från Laholms kommun. 
 
Laholms kommun ställer sig positiv till strategin och anser att den i 
stort fångar de utmaningar Halland står inför. Däremot är den i vissa 
avseende något allmän hållen och kommunen hade önskat en tydli-
gare koppling mellan föreslagna strategier och Hallands specifika ut-
maningar. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 10 augusti 2021 § 154 
Näringslivsenhetens förslag på remissvar till Region Halland den 23 
juli 2021 
Barn- och ungdomsnämndens yttrande över Hallands strategi för 
hållbar tillväxt 2021-2028 den 23 juni 2021 § 45 
Kultur- och utvecklingsnämndens yttrande över Hallands strategi för 
hållbar tillväxt 2021-2028 den 28 juni 2021 § 89 
Socialnämndens yttrande över Hallands strategi för hållbar tillväxt 
2021-2028 den 22 juni 2021 § 75 
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande över Hallands strategi för håll-
bar tillväxt 2021-2028 den 23 juni 2021 § 129 
Remissversion Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021-2028 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roland Norrman (M): 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. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Region Halland 
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§ 171 Dnr 2021-000211  
 
Livsmedelskontroll Smedjebacken 
 
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 
Ledningsutskottets beslut den 10 augusti 2021 § 155 
Tjänsteskrivelse nummer 20 
Kontrollrapport med diarienummer Mi-2021-1073 
 
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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§ 172 Dnr 2021-000210  
 
Livsmedelskontroll Hishultsskolan 
 
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 
Ledningsutskottets beslut den 10 augusti 2021 § 156 
Tjänsteskrivelse nummer 19 
Kontrollrapport med diarienummer Mi-2021-1072 
 
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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§ 173 Dnr 2019-000262  
 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av barn- och ungdomsnämndens re-
dovisning av nämndens måluppfyllelse och arbete med kontinuitet 
bland första linjens chefer. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att bjuda in kultur- och utvecklingsnämn-
den till styrelsens sammanträde i september för redovisning av 
nämndens arbete med Osbecksgymnasiet. 
 
Kommunstyrelsen fastställer det nuvarande arbetssättet med upp-
siktsplikt för styrelsen. 
 
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 den 8 juni diskuterades i 
samband med redovisning av budgetuppföljning och måluppfyllelse 
viktiga arbetsområden där kommunstyrelsen vill stärka sin uppsikts-
plikt. Med anledning av försämrade resultat inom resultatmålet om 
barn- och ungas psykiska hälsa och att fler är behöriga till gymnasiet 
var kommunstyrelsen enig om att bjuda in barn- och ungdomsnämn-
den till sammanträdet i augusti för redovisning av nämndens målupp-
fyllelse. Styrelsen önskade även en redovisning av arbetet med kon-
tinuitet bland första linjens chefer. Då detta anses vara en viktig för-
utsättning för att nå måluppfyllelse. Vid dagens sammanträde redo-
visade utbildningschefen Richard Mortenlind och 1:e vice ordfö-
rande i barn- och ungdomsnämnden Anita Fast (M) om nämndens 
arbete med måluppfyllelse. Statistik redovisades för årskurs 3, 6 och 
9 för respektive skola och utbildningschefen berättade hur förvalt-
ningen arbetar med resultaten och vilka fokusområden som finns för 
läsåret. 
  forts 
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Därefter redovisades hur barn- och ungdomsförvaltningen arbetar för 
kontinuitet inom första linjens chefer genom bland annat utvecklat 
ledningsstöd och kommunikationsinsatser. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 9 februari att arbetssättet med kom-
munstyrelsens uppsiktsplikt ska utvärderas av styrelsen efter halv-
årsskiftet 2021. Nedan redogörs för en sammanfattning av kommun-
styrelsens arbetssätt med uppsiktsplikt. 
 
Av kommunallagen 6 kapitlet 1 § framgår att kommunstyrelsen ska 
ha uppsikt över övriga nämnders, gemensamma nämnders, och kom-
munala bolags verksamhet. I kommunstyrelsens reglemente förtyd-
ligas att styrelsens kontinuerligt ska följa verksamheten i övriga 
nämnder och utöva uppsikt över nämndernas och gemensamma 
nämnders beslut (3 §, punkt 2). 
 
Kommunstyrelsen har ett antal verktyg till sitt förfogande för att ut-
öva uppsikten. Bland annat kan styrelsen begära in yttranden och 
upplysningar från andra nämnder.  
 
Styrelsen kan göra påpekanden, lämna råd och anvisningar och om 
dessa inte följs kan styrelsen initiera ett ärende i fullmäktige. 
 
I Laholm sker löpande presidiesamverkan, ägardialog med kommu-
nala bolag, ordförandeträffar med mera som en del i uppsiktsplikten.  
 
Kommunråden 
Kommunstyrelsen har den 14 februari 2017 § 30 beslutat om an-
svarsområde för kommunråden i Laholm. Där framgår att kommun-
styrelsen biträds av tre kommunråd, varav styrelsens ordförande och 
förste vice ordförande företräder den politiska majoriteten och andre 
vice ordförande är minoritetsföreträdare. Kommunråden ska bland 
annat biträda styrelsen med att ha uppsikt över kommunens hela 
nämndförvaltning och de kommunala företagen. Kommunråden har 
därför närvarorätt vid övriga nämnders sammanträden (men inte vid 
myndighetsutövning mot enskild). Kommunråden kommer att sär-
skilt följa de kommunala bolagen samt valnämnd, patientnämnden 
Halland, nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel och nämnden för 
överförmyndare i samverkande. 
 
 
  forts 
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Den 9 februari 2021 beslutade kommunstyrelsen om förändringar av 
arbetssättet för styrelsens uppsiktsplikt. Genom beslutet förtydliga-
des kommunrådens fördelning av arbetet med uppsiktsplikt enligt 
följande: 
 
Kommunstyrelsens ordförande 
Samhällsbyggnadsnämnden, Laholmsbuktens VA AB och samver-
kansnämnderna. 
 
Kommunstyrelsens förste vice ordförande 
Kultur- och utvecklingsnämnden, Laholmshem AB, Kommunfastig-
heter i Laholm AB och Fastighets AB Klarabäck i Laholm. 
 
Kommunstyrelsens andre vice ordförande 
Barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden. 
 
Ledamöter och ersättare 
Kommunstyrelsen beslutade den 17 mars 2021 att göra hela kom-
munstyrelsen mer delaktig i uppsikten över nämnderna genom att le-
damöter och ersättare får ett uppdrag att följa en nämnd för kommun-
styrelsen räkning. 
 
Ledamoten/ersättaren följer nämnden genom dess handlingar (kal-
lelse och protokoll) som finns tillgängliga i GoodReader. Ledamöter 
och ersättare får inte närvara vid nämndernas sammanträden. 
 
Ledamöter och ersättare ska vid styrelsens sammanträden lyfta de 
frågor som kan vara av vikt för styrelsens uppsiktsplikt. Vid kom-
munstyrelsens sammanträde den 9 februari 2021 beslutades om att 
införa ett stående ärende på kommunstyrelsens dagordning för ända-
målet. Vid dessa tillfällen har den grupp som är utsedda att bevaka 
en viss nämnd särskilt ansvar för sitt område. 
 
Kommunstyrelsen beslutade att ledamöter och ersättare i styrelsen 
ska följa kommunens nämnder enligt nedan: 
 
Barn- och ungdomsnämnden Kultur- och utvecklingsnämnden 
Angeline Eriksson Ann-Helene Djivjak 
Lars Gustafsson Annita Asplid 
Christer Sjöberg Bo Brink 
Karl-Fredrik Klinker Pär-Åke Eriksson 
  forts 
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Miljö- och byggnadsnämnden Socialnämnden 
Bertil Johansson Eric Semb 
Peter Berndtson Ove Bengtsson 
Eva M Larsson Åke Hantoft 
Margareta Jonsson   
 
Ledamöter och ersättare har rätt till ersättning om som mest två tim-
mar per månad för att följa en nämnd. Ersättning söks genom blan-
kett för ersättning till förtroendevalda. 
 
Rapportering till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsens beslut om uppsiktsplikt anmäls till kommunfull-
mäktiges kommande sammanträde. 
Om styrelsen anser det nödvändigt får den föreslå kommunfullmäk-
tige att agera. 
 
Vid dagens sammanträde beslutades att bjuda in kultur- och utveckl-
ingsnämnden till styrelsens sammanträde i september för redovis-
ning av nämndens arbete med gymnasieskolan i ett framtida perspek-
tiv utifrån elevantal. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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§ 174 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 11 augusti 2021 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan till styrelsen om de kan lägga redovis-
ningen 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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§ 175 Dnr 2021-000001  
 
Anmälningar 2021 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Beslut och andra dokument som kommit in till kommunstyrelsen se-
dan förra sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning över anmälningar till kommunstyrelsen 2021-08-11 
Företeckning över förslag och synpunkter 2021-08-11 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan till styrelsen om de kan lägga redovis-
ningen 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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§ 176 Dnr 2021-000003  
 
Informationsärenden 2021 
 
Information från kommunchefen 
 
Information från personal- och organisationsutskottets ordförande 
 
_____ 
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