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§ 194 Dnr 2020-000411  
 
Motion om att kommunen inrättar en ANDT-samordnare 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen om att inrätta en tjänst som 
ANDT samordnare. 
 
Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Kristdemokraternas par-
tistyrelse att kommunen inrättar en ANDT-samordnare. ANDT är en 
förkortning för alkohol, narkotika, doping och tobak. Sedan några år 
tillbaka har det även lagts till ett S, som står för spel om pengar. 
Kristdemokraterna hänvisar till den nationella strategin och kommu-
nens målområdesarbete. För att uppnå målen inom de olika målom-
rådena bedöms en samordnare för frågorna 
inrättas. 
 
Motionen har remitterats till socialnämnden som ställer sig positiv 
till resursförstärkning centralt för att arbeta förebyggande med 
ANDT-S. De rekommenderade att kommunen skulle invänta den nya 
nationella strategi, Förnyad strategi för politiken avseende alkohol, 
narkotika, doping, tobak och nikotin samt spel om pengar, som skulle 
trätt i kraft 15 september. Strategin för det förebyggande arbetet 
inom ANDT-S förväntades komma från riksdagen i mitten av sep-
tember. Fokus skulle ligga på det preventiva arbetet på alla nivåer. 
Strategin skulle innehålla folkhälsofrämjande och förebyggande ar-
bete. 
 
Riksdagen sa nej till regeringens förslag till den nya strategin. Moti-
veringen var bland annat att det ska vara tydligt vilka olika insatser 
som måste vidareutvecklas och genomföras samt var ansvaret för in-
satserna ska ligga. Regeringen fick i uppdrag att återkomma med ett 
nytt förslag till ANDT-S strategi. 
 
Motionen har inom kommunen behandlats gemensamt inom den 
operativa samverkansgruppen tillsammans med polismyndigheten. 
Utvecklingen med problem kopplade till ANDT-S frågorna är inte 
bara en nationell fråga utan också högst aktuell på både regional och 
lokal nivå. Det finns ingen utpekad funktion som aktivt arbetar med 
dessa frågor inom kommunen. Att det tillsätts en tjänst som ANDT-
S samordnare med kunskap och inledandet av 
ett utbrett nätverksarbete ses som nödvändigt för att utveckla och 
driva arbetet framåt.  Forts. 
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Forts. 
 
Det är inte realistiskt att än en gång invänta eventuella nya nationella 
strategier. Kommunen behöver påbörja ett aktivt arbete med ANDT-
S frågorna så snart som möjligt och därför föreslås att kommunfull-
mäktige bifaller motionen. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 5 oktober 2021 § 177 
Säkerhetsenhetens tjänsteskrivelse den 9 september 2021 
Motion om att kommunen inrättar en ANDT-samordnare 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Gustafsson (KD) med instämmande av Karl-Fredrik Klinker 
(MED), Christer Sjöberg (M) och Bertil Johansson (LP): Bifall till 
ledningsutskottets förslag till beslut. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detsamma. 
_____ 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Kommunstyrelsen 2021-10-12  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 195 Dnr 2021-000182  
 
Motion om att förstärka skyddet av skolor och förskolor  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
 
Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Kjell Henriksson (S) 
och Bo Tengqvist (S) att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen 
i uppdrag att, i samarbete med skola och förskola, förstärka skyddet 
av skolor och förskolor. 
 
Fullmäktiges presidium remitterade motionen till kommunstyrelsen 
för yttrande senast vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 
oktober 2021. 
 
Säkerhetsenheten har tillsammans med företrädare för Laholmshem, 
barn- och ungdomsförvaltningen, socialförvaltningen, samhälls-
byggnadsförvaltningen och polismyndigheten berett ärendet. Idag 
finns ett välutvecklat trygghets- och säkerhetsarbete som genomförs 
i flera led i kommunen. Det arbetas löpande med samtliga punkter 
som 
omnämns i motionen, både utifrån respektive förvaltnings ansvars-
område enligt reglemente och inom det kommunövergripande mål-
områdesarbetet. Mot bakgrund av detta föreslås att motionen anses 
besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 5 oktober 2021 § 178 
Säkerhetsenhetens tjänsteskrivelse den 17 september 2021 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kjell Henriksson (S) med instämmande av Bertil Johansson (LP): 
Bifall till motionen. 
 
Erling Cronqvist (C): Bifall till ledningsutskottets förslag till beslut. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer ledningsutskottets förslag mot Kjell Henrikssons 
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsut-
skottets förslag till beslut. 
 
  Forts. 
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Forts. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande besluts-
gång: 
 
Ja-röst för ledningsutskottets förslag till beslut. 
Nej-röst för Kjell Henrikssons förslag till beslut. 
 
Ledamot/tjänst- 
görande ersättare 

Ja-röster Nej-röster Avstår 

Roland Norrman (M) X   
Kjell Henriksson (S)  X  
Angeline Eriksson (C) X   
Christer Sjöberg (M) X   
Lars Gustafsson (KD) X   
Bertil Johansson (LP)  X  
Peter Berndtson (SD)  X  
Karl-Fredrik Klinker (MED)  X  
Erling Cronqvist (C) X   
Summa 5 4  

 
Med 5 ja-röster för ledningsutskottets förslag mot 4 nej-röster för 
Kjell Henrikssons förslag beslutar kommunstyrelsen att bifalla mot-
ionen. 
 
Reservation 
Kjell Henriksson (S), Peter Berndtson (SD), Bertil Johansson (LP) 
och Karl-Fredrik Klinker (MED) reserverar sig mot beslutet.  
_____ 
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§ 196 Dnr 2021-000175  
 
Motion om skolskjuts  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
 
Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Elvis Begic (L), Marga-
reta Jonsson (L) och Jan Gottfriedson (L) att kommunfullmäktige 
beslutar att erbjuda skolskjuts för högstadieelever från Skummeslöv 
till Våxtorp.  
 
Kommunfullmäktiges presidium remitterade motionen till barn- och 
ungdomsnämnden för yttrande senast vid kommunfullmäktiges sam-
manträde den 26 oktober 2021. 
 
Ärendet behandlades under våren som ett informationsärende av 
barn- och ungdomsnämnden. Beslut om rätten till skolskjuts är ge-
nom reglementet delegerat till barn- och ungdomsnämnden och 
grunden till bestämmelserna återfinns i skollagen. Skollagen preci-
serar inte vilka avstånd som gäller för att elever ska ges rätt till skol-
skjuts, utan detta avgör varje enskild kommun. Barn- och ungdoms-
nämnden har därför antagit särskilda regler för skolskjuts för att sä-
kerställa rättssäker handläggning av skolskjutsärenden, samt delege-
rat beslutsfattandet till tjänsteperson på förvaltningen.  
 
På uppdrag av kommunen gör Hallandstrafiken planering av fordon, 
turer och hållplatser för skolskjuts. Den planering av skolskjutsen 
som gjordes initialt då elever boende i Skummeslövsstrand hänvisa-
des till hållplats i Skottorp reviderades. Genom en ny planering av 
Hallandstrafiken kan skolskjutsberättigade elever fr.o.m. läsåret 
21/22 åka från en gemensam hållplats i Skummeslövsstrand till 
Våxtorpsskolan och tillbaka. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 5 oktober 2021 § 179 
Barn- och ungdomsnämndens beslut den 22 september 2021 § 63 
Motion om skolskjuts den 21 april 2021 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bertil Johansson (LP): Bifall till ledningsutskottets förslag till beslut. 
 
  Forts. 
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Forts. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detsamma. 
_____ 
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§ 197 Dnr 2021-000151  
 
Motion om enskilda avlopp  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Peter Berndtson (SD) 
följande: 
 
- Att i enlighet med i motionen refererade domar korrigera och 
återkalla de beslut som inte uppfyller lagens krav, gällande korrekt 
individuell handläggning och beslutsunderlag med påvisat 
individuell negativ miljöpåverkan. 
- Att proportionalitetsprincipen ska gälla, kostnad mot nytta. 
- Att samhällsbyggnadsförvaltningen övergår till att handlägga en-
skilda avlopp enligt gällande lagstiftning och rättsprinciper. 
- Att de vitesyrkande och anmodade åtgärder, vilka inte kan uppvisa 
erforderlig utredning i enlighet med gällande lagstiftning, 
snarast återkallas så att Laholms kommun undviker framtida 
rättstvister då oriktiga beslut riskerar resultera i skadeståndskrav. 
 
Kommunfullmäktiges presidium har den 19 april 2021 remitterat 
motionen till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2021.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har ett uppdrag att utföra tillsyn enligt 
miljöbalken. En del av denna tillsyn sker på enskilda avlopp. Sam-
hällsbyggnadsnämnden delar inte den analys som Peter Berndtson 
gjort i motionen. Samhällsbyggnadsnämnden hanterar redan idag 
ärende om enskilt avlopp enligt rådande lagstiftning och rättspraxis. 
En bedömning görs i varje enskilt ärende för att avgöra om krav på 
åtgärder ska ställas eller inte. Även en rimlighetsavvägning där hän-
syn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jäm-
fört med kostnaderna för sådana åtgärder görs i varje enskilt fall, 
detta i enlighet med proportionalitetsprincipen.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden (tidigare miljö- och byggnadsnämnden) 
har under de senaste åren haft flertalet beslut gällande enskilda av-
lopp som överklagats upp till högsta instans men där överklagandena 
avslagits (prövningstillstånd hos Mark- och miljööverdomstolen har 
inte lämnats) vilket får anses visa att gällande lagstiftning och rätts-
praxis har följts.  Forts. 
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Forts. 
 
I motionen hänvisas till två domar, en från Mark- och miljödomsto-
len vid Vänersborgs tingsrätt och en från Mark- och miljödomstolen 
vid Växjö tingsrätt. Domar från Mark- och miljödomstolen kan vara 
vägledande men de är ej prejudicerande då endast domar från högsta 
instans (i detta fall Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt) 
anses vara prejudicerande. 
 
Domen från Mark och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, 
Mål nr M 220-19, behandlar frågan om en kommunal nämnd ska 
ompröva nämndens tidigare beslut gällande förbud av utsläpp av av-
loppsvatten. Domen tar därför inte ställning till om förbudet från bör-
jan är felaktigt eller inte och är därför inte heller relevant när det gäl-
ler hur tillsyn av enskilda avlopp sker i Laholms kommun. Det bör 
ändå påpekas att det utdrag ur domen som återges i motionen är delar 
av det som klagande angett i sitt överklagande av beslutet och alltså 
inte domstolens bedömning i ärendet. Dom från Mark- och miljö-
domstolen vid Växjö tingsrätt, Mål nr M 4660-20, slår fast att ett 
beslut från en kommunal nämnd gällande förbud mot utsläpp av av-
loppsvatten inte var tillräckligt utrett samt att en avloppsanläggning 
inte kan dömas ut endast på grund av hög ålder. Samhällsbyggnads-
nämnden delar bedömningen att en avloppsanläggning inte kan dö-
mas ut endast på grund av hög ålder, något som inte heller i dagsläget 
görs i Laholms kommun. 
 
Sedan motionen kommit till samhällsbyggnadsnämnden har en ny 
dom meddelats av Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt, 
Mål nr M 4447-20, denna dom är prejudicerande. Domen anger 
bland annat att verksamhetsutövaren (i detta fall fastighetsägaren) 
ska visa att hans anläggning fungerar tillfredsställande men tillsyns-
myndigheten måste ändå kunna ange vilka brister anläggningen har 
och ange i vart fall tecken på olägenhet som sammantaget kan med-
föra att anläggningen inte uppfyller dagens krav.  
 
I domen ansågs att förbud mot utsläpp av avloppsvatten i det speci-
fika fallet var mer ingripande än nödvändigt och att eventuella risker 
skulle kunna hanterats genom mindre ingripande föreläggande. Sam-
hällsbyggnadsnämnden delar Mark- och miljööverdomstolens be-
dömning i ärendet och anser att tillsynen av enskilda avlopp i La-
holms kommun sker i enlighet med domen. 
 
 
  Forts. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 

Kommunstyrelsen 2021-10-12  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

Forts. 
 
Sammanfattningsvis anser samhällsbyggnadsnämnden att prövning 
och tillsyn av enskilda avlopp i Laholms kommun hanteras enligt 
gällande lagstiftning samt rådande rättspraxis, även ovan angiven 
prejudicerade dom (MÖD Mål nr M 4447-20). Samhällsbyggnads-
nämnden får inte heller lov att stifta egna lagar och regler. I samtliga 
ärenden sker därför en utredning och bedömning med grund i lag-
stiftningen samt rättspraxis och en avvägning av kostnader mot mil-
jönytta görs i varje ärende. Samhällsbyggnadsnämnden anser därför 
att de yrkande gällande korrigerande och återkallande av beslut inte 
är relevanta. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 5 oktober 2021 § 180 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 22 september 2021 § 169 
Tjänsteskrivelse TJM 012-21 
Motion den 11 april 2021 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bertil Johansson (LP) med instämmande av Karl-Fredrik Klinker 
(MED): Bifall till motionen. 
 
Erling Cronqvist (C): Bifall till ledningsutskottets förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer ledningsutskottets förslag mot Bertil Johanssons 
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsut-
skottets förslag till beslut. 
 
Reservation 
Karl-Fredrik Klinker (MED) och Bertil Johansson (LP) reserverar 
sig mot beslutet. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Peter Berndtsson (SD) i handläggningen 
av ärendet. 
_____ 
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§ 198 Dnr 2021-000258  
 
Budgetuppföljning 2, delårsrapport med budgetutfallsprognos 
för år 2021 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kvarvarande medel om 600 tusen kronor från KS oförutsedda kost-
nader/volymreserv flyttas över till samhällsbyggnadsnämnden som 
en del i att täcka kostnaderna kring Skottorps deponi samt de fördju-
pade provtagningarna på Knäreds och Brodals deponier. Resterande 
del får nämnden finansiera med det prognostiserade överskott som 
nämnden uppvisar. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beviljas tilläggsanslag om 200 tusen 
kronor för utökad bemanning inom byggnadsenheten. 
 
Socialnämndens äskande om medel för Heltid som norm hanteras i 
budgetarbetet inför Kommunplan 2022. 
 
I övrigt förekommer inga ytterligare justeringar av driftbudgeten el-
ler investeringsbudgeten. 
 
Budgetuppföljningen läggs i övrigt till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt 13 kap. lagen om kommunal redovisning ska kommunen 
minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning 
(delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets början. Rap-
porten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjede-
lar av räkenskapsåret. Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig 
redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet, en för-
enklad förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning 
med föregående räkenskapsårs utgång. Rapporten ska behandlas av 
kommunfullmäktige. 
 
Delårsrapporten upprättas efter redovisningen per den 31 augusti. 
Tillsammans med delårsrapporten redovisas budgetutfallsprognos 
som också utgår från redovisningen per sista augusti. 
 
Utöver prognos av det ekonomiska utfallet lämnar dessutom nämn-
derna underlag till uppföljningen och prognos av måluppfyllelsen 
vid årets slut av de gemensamma resultatmålen kommunfullmäktige 
beslutat om i visionen och med tillhörande nyckeltal från kommun-
planen.  Forts. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 

Kommunstyrelsen 2021-10-12  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

Forts. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat delårsrapport för tiden 
1 januari - 31 augusti samt sammanställt nämndernas budgetutfalls-
prognoser. 
 
Periodens slutliga resultat uppgår till +29,8 miljoner kronor, vilket 
är försämring med 43,1 miljoner kronor i förhållande till motsva-
rande period i fjol (72,9 mkr 2020). Enligt prognosen kommer kom-
munens slutliga resultat för helåret att uppgå till +20,8 Miljoner kro-
nor. Budgeterat resultat är +28,3 miljoner kronor efter redan beslu-
tade tilläggsanslag under året. Budgeterad nivå uppgår således till 
1,8 procent av skatteintäkter och utjämning. Prognosresultat om 20,8 
miljoner kronor medför 1,3 procent av skatteintäkter och utjämning. 
 
Sammantaget, för samtliga nämnder, uppgår prognostiserat netto-
budgetunderskott till 41,9 miljoner kronor. De största avvikelserna 
redovisar barn- och ungdomsnämnden (-3,5 mkr) och socialnämnden 
(-40,6 mkr). Avvikelserna avser inom barn- och ungdomsnämnden 
avser främst att enheterna inte klarat av anpassningen till ett lägre 
barn och elevtal. För socialnämnden består underskottet till största 
del av vårdtyngdskostnader inom äldreomsorgen och särskilda bo-
ende samt volymer och ökade placeringskostnader inom hela indi-
vid- och familjeomsorgens delar. 
 
Socialnämnden har i framlagd prognos en coronapåverkan om 5,2 
miljoner kronor för merkostnaderna liknande 2020. 
 
Reduceras styrelsens och nämndernas avvikelse om -41,9 miljoner 
kronor med merkostnaderna inom socialnämnden på 5,2 miljoner 
kronor uppgår underskottet till 36,7 miljoner kronor. 
 
Enligt den nu föreliggande prognosen ökar nämndernas kostnader, i 
löpande priser, sammantaget med hela 6,3 procent i förhållande till 
föregående år. Motsvarande siffra föregående år uppgick till 2,9 pro-
cent. Således är kostnadsökningen betydligt högre än tidigare år. 
Främsta anledningen till detta är avvikelsen inom socialnämnden. 
Även effekten att nämnderna och styrelsen under fjoråret också re-
dovisade positiva avvikelser. Totalt 2020 uppgick avvikelsen till 
+11,5 miljoner kronor vilket ska ställas mot nu prognostiserade   
-41,9 miljoner kronor.   
 
  Forts. 
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Forts. 
 
Intäkterna från kommunalskatt, utjämningsbidrag och generella 
statsbidrag bedöms öka med 3,8 procent. 2020 var ökningen hela 6,9 
procent. 
 
Skatteintäkterna, det statliga utjämningsbidraget, generella statsbi-
drag och fastighetsavgiften beräknas för helåret uppgå till 1 591,2 
miljoner kronor, vilket är 38,3 miljoner kronor mer än vad som bud-
geterats. Skillnaden återfinns under skatteintäkterna med hela +39,9 
miljoner kronor medan kommunalekonomiska utjämningen är nega-
tiv med 1,6 miljoner kronor. Mer information om skatteintäkterna, 
utjämningen och de generella bidragen återfinns i förvaltningsberät-
telsen. 
 
Resultatet i procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kom-
munalekonomisk utjämning beräknas i helårsprognosen uppgå till 
1,3 procent. Delårsresultatet uppgår till 2,8 procent. Anledningen till 
skillnaden är den stora mängd skatteintäkter som tillfallit kommunen 
under årets första åtta månader, hela avräkning för 2020 bokförs på 
de första åtta månaderna. 
 
Periodens nettoinvesteringar av fastigheter och inventarier uppgick 
till 43,9 miljoner kronor. Investeringarna under motsvarande period 
i fjol var 74,4 miljoner kronor. Prognostiserade nettoinvesteringar 
för hela året ligger på 114,0 miljoner kronor vilket är 42,8 miljoner 
kronor lägre än budgeten om 156,8 miljoner kronor. Avvikelserna 
återfinns på många olika områden och nämnder, mer finns beskrivit 
i delårsrapporten. 
 
Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB prognostise-
rar ett resultat på 5,4 miljoner kronor respektive +1,1 miljoner kro-
nor. Bolagen redovisar även en omfattande investeringsverksamhet i 
form av såväl nyproduktion som ombyggnads- och underhållspro-
jekt. Största projektet är hyresfastigheterna på Kobben tomten i om-
rådet Klarabäck, renoveringsprojektet på Altonaområdet samt Skot-
torpsskolan med tillhörande förskola. 
 
KS oförutsedda medel 
I den nu framlagda delårsrapporten med budgetufallsprognos åter-
finns 600 tusen kronor från KS oförutsedda kostnader/volymreserv 
samt 550 tusen kronor i lokalreserven medräknade i resultatet för den 
nu föreliggande prognosen för helåret. 
  Forts. 
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Forts. 
 
Utifrån nämndernas, styrelsens och kommunens nu föreliggande 
prognos beräknas dessa medel förbrukas under året och upptas där-
med inte som en avvikelse.  
 
Framlagda äskande om tilläggsanslag till kommunstyrelsen 
 
Anslag för före detta deponier 
Samhällsbyggnadsnämnden har den 25 augusti, § 136, beslutat om 
att ansöka om 253 tusen kronor för extra medel till att slutföra inven-
teringen av de före detta deponierna i Brodal (Ränneslöv) och 
Knäred. Framtagen konsultrapport visar att dessa två deponier är mer 
komplexa och rapporten rekommendera att ytterligare provtagning 
görs för att kunna fastställa lämpliga saneringsåtgärder. 
 
Anslag om medel för åtgärder av Skottorps deponi 
Samhällsbyggnadsnämnden har den 22 september, § 173, ansökt om 
tilläggsanslag om 700 tusen kronor för att kunna slutföra bortkopp-
lingen av lakvatten från dammen mot vatten- och avloppsnätet. Lak-
vattnet renas idag på Ängstorps reningsverk. Vattnet har klassifice-
rats med farliga ämnen och behöver därmed hanteras annorlunda. 
Åtgärderna kring lakvattnet måste vara åtgärdade innan årsskiftet. 
 
Förslaget i detta beslut är att nämnden erhåller resurserna som åter-
finns kvar centralt om 600 tusen kronor från KS oförutsedda kostna-
der/volymreserv. Resterande del för hantering av Skottorpsdeponi 
och provtagningarna i Knäred och Brodal får hanteras inom befintligt 
prognostiserat överskott inom samhällsbyggnadsnämnden för inne-
varande år. 
 
Anslag om medel för införande av Heltid son norm inom social-
nämnden 
Socialnämnden har ansökt om tilläggsanslag den 24 augusti, § 105, 
om 1 638 500 kronor. Nämnden skriver i beslutet att för att uppnå en 
lyckad implementering av medarbetare och chefer krävs ytterligare 
resurser som nämnden inte har. Medlen avser en projektledare om 50 
procent samt kostnader för deltagare i arbetsgrupper och deltagare i 
referensgrupper. 
 
 
  Forts. 
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Forts. 
 
Efter dialog mellan kommunstyrelsens presidium och socialnämn-
dens presidium har det beslutats att denna fråga är/var mer adresse-
rad till nästa budgetår då arbetet är i uppstarts skedde under 2021 
men kommer till största del att hanteras under 2022 och slutföras un-
der 2023. Därmed är förslaget att nämnden inte erhåller något till-
äggsanslag under 2021 och att frågan får hanteras i ledningsutskot-
tets arbete med kommunplan 2022. 
 
Kvarvarande medel om 550 tusen kronor för lokaler 
Inför budet 2021 avsattes 1,0 miljoner kronor för oförutsedda kost-
nader kopplade till lokaler centralt på den gemensamma förvalt-
ningen. Då Skottorpsskolan efter ombyggnation kommer stå klart nå-
got tidigare än beräknat kommer detta kvarvarande anslag behövas 
för att täcka hyreskostnaden för årets två sista månader. Dessa finns 
inte heller budgeterade under barn- och ungdomsnämnden då skola 
först beräknades tas i bruk under 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 5 oktober 2021 § 181 
Delårsrapport 2021 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Erling Cronqvist (C) med instämmande av Lars Gustafsson (KD) och 
Roland Norrman (M): Bifall till ledningsutskottets förslag till beslut 
med tillägg att samhällsbyggnadsnämnden beviljas tilläggsanslag 
om 200 tusen kronor för utökad bemanning inom byggnadsenheten. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram Erling Cronqvist med fleras förslag till be-
slut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detsamma. 
_____ 
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§ 199 Dnr 2021-000204  
 
Översyn av den politiska organisationen inför mandatperioden 
2023-2026 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen, barn- och ung-
domsnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden, socialnämnden 
samt samhällsbyggnadsnämnden ska bestå av nio ledamöter och nio 
ersättare från och med den 1 januari 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Personal- och organisationsutskottet har den 1 juni 2021 § 19 remit-
terat förslag till förändrad politisk organisation till kultur- och ut-
vecklingsnämnden och socialnämnden samt till de i kommunfull-
mäktige representerade partierna. 
 
Organisationsförslaget innebär i korthet att ansvaret för arbetsmark-
nads- och sysselsättningspolitiska insatser överförs från kultur- och 
utvecklingsnämnden till socialnämnden. Socialnämnden byter namn 
till social- och arbetsmarknadsnämnden. 
Kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden, kultur- och ut-
vecklingsnämnden, social- och arbetsmarknadsnämnden samt sam-
hällsbyggnadsnämnden förslås bestå av nio ledamöter och nio ersät-
tare. 
 
Socialnämnden tillstyrker personal- och organisationsutskottets för-
slag i sin helhet.  
 
Kultur- och utvecklingsnämnden tillstyrker förslaget om att alla 
nämnder ska bestå av nio ledamöter och nio ersättare. I övrigt avstyr-
ker nämnden förslaget.  
 
Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna, La-
holmspartiet och Centerpartiet tillstyrker förslaget om att nämnderna 
ska bestå av nio ledamöter och nio ersättare. Inget parti avstyrker 
förslaget. 
 
Förslaget om att överföra ansvaret för arbetsmarknads- och syssel-
sättningspolitiska insatser från kultur- och utvecklingsnämnden till 
socialnämnden avstyrks av Centerpartiet, Laholmspartiet, Libera-
lerna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna. 
 
  Forts. 
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Forts. 
 
Sverigedemokraterna tillstyrker personal- och organisationsutskot-
tets förslag i sin helhet. 
 
Moderaterna föreslår att utöver att ansvaret för arbetsmarknads- och 
sysselsättningspolitiska insatser förs över från kultur- och utveckl-
ingsnämnden till socialnämnden ska även ansvaret för integration fö-
ras över till socialnämnden samt ansvaret för gymnasieskola, vuxen-
utbildning och SFI ska föras över från kultur- och utvecklingsnämn-
den till barn- och ungdomsnämnden. 
 
Medborgerlig samling förslår att utöver att ansvaret för arbetsmark-
nads- och sysselsättningspolitiska insatser förs över från kultur- och 
utvecklingsnämnden till socialnämnden ska även ansvaret för vux-
enutbildning, integration och SFI föras över till socialnämnden samt 
ansvaret för gymnasieskola ska föras över från kultur- och utveckl-
ingsnämnden till barn- och ungdomsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Personal- och organisationsutskottets beslut den 5 oktober 2021 § 30 
Tjänsteskrivelse den 30 september 2021. 
Socialnämndens protokoll den 24 augusti 2021 § 100. 
Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 23 augusti 2021 § 
99. 
Remissvar från Centerpartiet, Medborgerlig samling, Laholmspar-
tiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet, Socialdemo-
kraterna och Liberalerna. 
Personal- och organisationsutskottets protokoll den 1 juni 2021 §19. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roland Norrman (M): Kommunfullmäktige beslutar att ansvaret för 
arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser överförs från 
kultur- och utvecklingsnämnden till socialnämnden. Socialnämnden 
byter namn till social- och arbetsmarknadsnämnden.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen, barn- och ung-
domsnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden, socialnämnden 
samt samhällsbyggnadsnämnden ska bestå av nio ledamöter och nio 
ersättare från och med den 1 januari 2023. 
 
  Forts. 
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Forts. 
 
Peter Berndtsson (SD) med instämmande av Karl-Fredrik Klinker 
(MED): Kommunfullmäktige beslutar att ansvaret för arbetsmark-
nads- och sysselsättningspolitiska insatser överförs från kultur- och 
utvecklingsnämnden till socialnämnden. Socialnämnden byter namn 
till social- och arbetsmarknadsnämnden.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att ansvaret för gymnasieskolan över-
förs från kultur- och utvecklingsnämnden till barn- och ungdoms-
nämnden. Ansvaret för vuxenutbildning, integration och SFI över-
förs från kultur- och utvecklingsnämnden till socialnämnden. Barn- 
och ungdomsnämnden byter namn till utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen, barn- och ung-
domsnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden, socialnämnden 
samt samhällsbyggnadsnämnden ska bestå av nio ledamöter och nio 
ersättare från och med den 1 januari 2023. 
 
Erling Cronqvist (C) med instämmande av Kjell Henriksson (S), 
Bertil Johansson (LP) och Lars Gustafsson (KD): Bifall till personal- 
och organisationsutskottets förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer personal- och organisationsutskottets förslag 
mot Roland Norrmans och Peter Berndtsons och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med personal- och 
organisationsutskottets förslag till beslut. 
 
Omröstning begärs. 
 
Ordföranden meddelar att personal och organisationsutskottets 
förslag är huvudförslag. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
1. Roland Norrmans och Peter Berndtsons förslag ställs mot 

varandra för att utse motförslag till huvudförslaget. 
2. Personal- och organisationsutskottets förslag ställs mot det 

förslag som kommunstyrelsen utser till motförslag. 
 

Ja-röst för personal- och organisationsutskottets förslag. 
Nej-röst för det förslag som kommunstyrelsen utser till motförslag. 
 
  Forts. 
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Forts. 
 
Beslutsgång i omröstning om motförslag 
Ordföranden ställer Roland Norrmans förslag mot Peter Berndtsons 
och finner att kommunstyrelsen utser Peter Berndtsons förslag till 
motförslag. 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande besluts-
gång: 
Ja-röst för att Peter Berndtsons förslag utses som motförslag. 
Nej-röst för att Roland Norrmans förslag utses som motförslag. 
 
Ledamot/tjänst- 
görande ersättare 

Ja-röster Nej-röster Avstår 

Roland Norrman (M)  X  
Kjell Henriksson (S)   X 
Angeline Eriksson (C)  X  
Christer Sjöberg (M)  X  
Lars Gustafsson (KD)   X 
Bertil Johansson (LP)   X 
Peter Berndtson (SD) X   
Karl-Fredrik Klinker (MED) X   
Erling Cronqvist (C)  X  
Summa 2 4 3 

 
Med 2 ja-röster för Peter Berndtsons förslag mot 4 nej-röster för Ro-
land Norrmans förslag och 3 röster som avstår beslutar kommunsty-
relsen att utse Roland Norrmans förslag till motförslag.  
 
Omröstningsresultat i i huvudomröstningen 
 
Ledamot/tjänst- 
görande ersättare 

Ja-röster Nej-röster Avstår 

Roland Norrman (M)  X  
Kjell Henriksson (S) X   
Angeline Eriksson (C) X   
Christer Sjöberg (M)  X  
Lars Gustafsson (KD) X   
Bertil Johansson (LP) X   
Peter Berndtson (SD)  X  
Karl-Fredrik Klinker (MED)  X  
Erling Cronqvist (C) X   
Summa 5 4  

  Forts. 
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Forts. 
 
Med 5 ja-röster för personal- och organisationsutskottets förslag mot 
4 nej-röster för Roland Norrmans förslag beslutar kommunstyrelsen 
i enlighet med personal- och organisationsutskottets förslag till 
beslut. 
 
Reservation 
Roland Norrman (M), Christer Sjöberg (M), Peter Berndtsson (SD) 
och Karl-Fredrik Klinker (MED) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
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§ 200 Dnr 2021-000201  
 
Översyn av omställningsstöd till förtroendevalda 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar om följande tillägg till bestämmelser 
om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda 
(OPF-KL18): 
 
Om fullmäktige beslutar att återkalla uppdraget för en förtroende-
vald, som har dömts för ett brott, på vilket fängelse i lägst två år kan 
följa och domen har vunnit laga kraft, så utgår inte ersättning i form 
av omställningsstöd enligt OPF-KL18. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktige får enligt 4 kap 9 § kommunallagen återkalla uppdraget 
för en förtroendevald som har valts av fullmäktige, om den förtroen-
devalde har dömts för ett brott, på vilket fängelse i lägst två år kan 
följa och domen har vunnit laga kraft. 
 
I samband med översyn av ersättningsbestämmelser för förtroende-
valda i Laholms kommun inför mandatperioden 2022-2026 har syn-
punkter framförts om att förtroendevald som begått brott och fått sitt 
uppdrag återkallat ej heller ska ha rätt till omställningsstöd. 
 
Det pågår ett arbete med att ta fram gemensamma tillämpningsanvis-
ningar inom regionen för omställningsstöd och pensionsvillkor. 
Samtliga kommuner i regionen har beslutat om samma bestämmelser 
inom området, vilka är framtagna av Sveriges Kommuner och Reg-
ioner, SKR. Ett av områdena som kommer ses över i detta arbete är 
samordningen av omställningsstöd och ny anställning. I dagsläget är 
detta samordningsfritt i 1 år. Då rätten till omställningsstöd utifrån 
lagbrott ej diskuteras utifrån de gemensamma tillämpningsanvis-
ningarna föreslår kanslienheten att ett tillägg görs till de redan beslu-
tade bestämmelserna om omställningsstöd, pension samt familje-
skydd till förtroendevalda (OPF-KL18). Förslagsvis så kan skrivel-
sen i kommunallagen även styra rätten till omställningsstöd.  
 
Personal- och organisationsutskottet beslutade den 1 juni 2021 att 
sända översyn av omställningsstöd till förtroendevalda på remiss till 
de i fullmäktige representerade partierna. Fem partier har lämnat in 
yttranden och samtliga föreslår att tillägget ska godkännas. 
   
  Forts. 
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Forts. 
 
Beslutsunderlag 
Personal- och organisationsutskottets beslut den 5 oktober 2021 § 31 
Kanslienhetens tjänsteskrivelse den 16 september 2021. 
Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till 
förtroendevalda (OPF-KL18) 
Remissvar från Miljöpartiet den 15 september 2021 
Remissvar Laholmspartiet den 13 september 2021 
Remissvar Liberalerna i Laholm den 9 september 2021 
Remissvar Centerpartiet den 26 augusti 2021 
Remissvar Socialdemokraterna den 17 september 2021 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Gustafsson (KD): Bifall till personal- och organisationsutskot-
tets förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram personal- och organisationsutskottets för-
slag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med detsamma. 
_____ 
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§ 201 Dnr 2021-000231  
 
Beställning av renovering av polishuset 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen beställer ombyggnad av gamla polishuset enligt 
förstudie inklusive rekommenderade åtgärder om fönsterbyte och 
tilläggsisolering. 
 
Ärendebeskrivning 
Efter branden på Osbecksgymnasiet i början på maj har olika alter-
nativ lyfts fram på evakueringslokaler. Ett av alternativen är polishu-
set som idag inte nyttjas. Bolaget har då föreslagit åtgärder på venti-
lation och sanering för att polishuset ska vara aktuellt som evakue-
ringslokal. 
 
Kommunen har tillsammans med fastighetsbolag och försäkringsbo-
lag haft samverkansmöte för att titta på alternativa möjligheter och 
hur kostnader kan hanteras. Försäkringsbolaget ersätter merkostna-
der i 24 månader. På grund av denna tidsfrist brådskar det att besluta 
om lokalalternativ. 
 
Bolaget har tillsammans med Kultur- och utvecklingsförvaltningen, 
Socialförvaltningen, Statens servicecenter och fastighetsstrateg tagit 
fram en förstudie. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 5 oktober 2021 § 182 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse den 29 september 2021. 
 
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 kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detsamma. 
_____ 
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§ 202 Dnr 2021-000284  
 
Lokalförsörjningsplan 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar föreliggande Lokalförsörjningsplan. 
 
Ärendebeskrivning 
Tillväxten i Laholms kommun ställer krav på en långsiktig planering 
för att behålla och hållbart utveckla kommunal service för bland an-
nat äldreboende, bostäder med särskild service, förskolor, skolor, 
kultur och föreningsliv.  
 
God framförhållning behövs för att kunna finansiera, utveckla och 
leverera lokaler till invånare och medarbetare samt möta krav på för-
ändrad service i rätt tid, på rätt plats och till rätt kostnad. 
 
I arbetet med såväl förvaltning av befintliga lokaler som vid framta-
gande av nya verksamhetslokaler finns många frågor att beakta. Be-
hovet av lokaler varierar över tid. Lokalplaneringsarbetet innebär att 
aktivt försöka förutse behovet av lokaler, anpassa lokalbeståndet till 
förväntat behov och undvika kostnader för outnyttjade lokaler. 
 
För att underlätta planeringen lyfter lokalförsörjningsplanen, utöver 
lokalbehov, även strategiska behov, funktioner som måste finnas för 
en hållbar planering och hållbara lokaler. 
Behovet av strategier och kommungemensam planering är stort. 
 
Laholms kommuns lokalförsörjningsplan kommer att revideras årli-
gen och kommer att vara ett underlag för budget och bolagens- och 
nämndernas verksamhetsplanering. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 5 oktober 2021 § 183 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse den 29 september 2021. 
Lokalförsörjningsplan 
Lokalbehovsplan Samhällsbyggnadsnämnden 
Lokalbehovsplan Kultur- och utvecklingsnämnden 
Lokalbehovsplan Socialnämnden 
Lokalbehovsplan Barn- och ungdomsnämnden 
Prioriteringslista detaljplaner 
Mark för kommunal verksamhet 
Investeringsplanering 
  Forts. 
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Forts. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bertil Johansson (LP) med instämmande av Roland Norrman (M) 
och Lars Gustafsson (KD): Bifall till ledningsutskottets förslag till 
beslut. 
 
Kjell Henriksson (S): Återremiss av lokalförsörjningsplanen för att 
ta fram ett skarpt förslag med prioriteringar och ekonomiseringar på 
tre och tio års sikt. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan till kommunstyrelsen om de avser att 
avgöra ärendet idag och finner att så ska ske. 
 
Ordföranden lägger därefter fram ledningsutskottets förslag till 
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
detsamma. 

 
Reservation 
Kjell Henriksson (S) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ersättarnas mening 
Annita Asplid (S) och Ove Bengtsson (S): Reserverar sig mot 
beslutet. 
_____ 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfastigheter i Laholm AB 
Laholmshem AB 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Barn- och ungdomsnämnden 
Kultur- och utvecklingsnämnden 
Socialnämnden 
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§ 203 Dnr 2021-000194  
 
Gåvobrev del av Laholm Vallberga 4:234 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner gåvobrevet. 
 
Ärendebeskrivning 
Den 27 augusti, § 182 godkände kommunstyrelsen försäljning av 
fastigheterna Laholm Vallberga 4:233 och 4:234 till Victurum AB 
för byggnation av hyresrätter.  
 
I handläggningen missades det att en del av fastigheten Laholm Vall-
berga 4:234 var belägen på den södra sidan av Målaregränd i Vall-
berga och utgör en del av det kvarter som en annan bostadsexploatör 
har reserverat för byggnation genom beslut i kommunstyrelsen 2021-
06-08, § 140. För att åtgärda den uppkomna situationen har samhälls-
utvecklingsverksamheten diskuterat fram en lösning med Victurum 
AB där dom genom gåva överlåter den delen av fastigheten Laholm 
Vallberga 4:234 som dom inte har någon nytta av i sitt bostadspro-
jekt.  
 
Gåvobrevet innebär att Laholms kommun genom gåva erhåller 1400 
kvm av fastigheten Laholm Vallberga 4:234. Kommunen ansöker 
om och bekostar avstyckning av det överlåtna området. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 5 oktober 2021 § 184 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 september 2021. 
Gåvobrev med kartbilaga undertecknat av Victurum AB 2021-09-09 
_____ 
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§ 204 Dnr 2021-000158  
 
Förslag till skattesats 2022 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till skattesats för år 2022 är 20:58 kronor 
per skattekrona. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt 11 kapitlet 8 § kommunallagen ska kommunstyrelsen upprätta 
förslag till budget före oktober månads utgång. Om det finns sär-
skilda skäl för det, får budgetförslaget upprättas i november månad. 
I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen 
för det följande året. Skattesatsen för år 2021 är 20:58 kronor per 
skattekrona. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 5 oktober 2021 § 194 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bertil Johansson (LP): Skattesats för år 2022 ska vara 21:58 kronor 
per skattekrona. 
 
Lars Gustafsson (KD): Bifall till ledningsutskottets förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer ledningsutskottets förslag mot Bertil Johanssons 
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsut-
skottets förslag till beslut. 
 
Reservation  
Bertil Johansson (LP) 
_____ 
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§ 205 Dnr 2021-000074  
 
Uppföljning av kommunstyrelsens beslut om uppdrag utifrån 
Budgetuppföljning 1 år 2021 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen från socialnämnden 
och kultur- och utvecklingsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 juni i samband med uppföljning 
1 att begära in information till kommunstyrelsen sammanträde i ok-
tober, från socialnämnden och kultur- och utvecklingsnämnden inom 
följande områden: 
 
Kommunstyrelsen önskar från kultur- och utvecklingsnämnden och 
socialnämnden erhålla en information om hur nämnderna och för-
valtningarna arbetar med arbetsmarknads- och sysselsättningspoli-
tiska insatser samt ekonomiskt bistånd med syfte om ökad självför-
sörjning. 
 
Kommunstyrelsens önskar från socialnämnden erhålla en informat-
ion om hur nämnden och förvaltningen arbetar med hemmaplanslös-
ningar inom individ- och familjeomsorgen.  
Reducera antalet placeringar för barn och unga samt för vuxna. 
Skapa egna familjehemslösningar på hemmaplan. 
Beskriva vilka strategier nämnden har för arbetet med hemmaplans-
lösningar. 
 
Kommunstyrelsens önskar från socialnämnden erhålla en informat-
ion om hur nämnden och förvaltningen arbetar för att minimera mer-
kostnader gällande hanteringen av Coronapandemin.  
Hur arbetar nämnden och förvaltningen för att kunna återgå till nor-
malt kostnadsläge? 
 
Socialnämnden och kultur- och utvecklingsnämnden har under sep-
tember månad beslutat om svar till kommunstyrelsen. Ordförande 
och förvaltningschef från respektive nämnd är inbjudna till kommun-
styrelsens sammanträde. Under sammanträdet redovisades nämnder-
nas svar och kommunstyrelsen gavs möjlighet att ställa frågor. 
 
 
 
  Forts. 
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Forts. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 5 oktober 2021 § 186 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut den 27 september 2021 § 
116 
Socialnämndens beslut den 21 september 2021 § 112 
Gemensam process ekonomiskt bistånd 
Statistik ekonomiskt bistånd 2021-09-20 
_____ 
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§ 206 Dnr 2021-000288  
 
Upphävande av riktlinjer för distansarbete  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen upphäver riktlinjer för distansarbete. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen antog den 17 oktober § 197 riktlinjer för distans-
arbete. Riktlinjerna har reglerat när distansarbetesavtal ska upprättas, 
hur stor del av tjänst som får utgöras av distansarbete, samt reglering 
av utrusning för distansarbete. 
 
Sedan början av pandemin har de medarbetare i Laholms kommun 
som har praktiskt möjlighet, arbetat hemifrån utifrån Folkhälsomyn-
dighetens rekommendationer.  
 
Den 29 september upphör Folkhälsomyndighetens rekommendation 
om hemarbete. Under en längre tid har vi nu kunnat identifiera flera 
fördelar med att kunna jobba på distans och även riskfaktorer som vi 
behöver ta hänsyn till.  
 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen upphäver gällande rikt-
linjer och att dessa ersätts av en kommunövergripande verksamhets-
rutin. Rutinen ska vägleda chefer och medarbetare i vilka villkor som 
gäller vid distansarbete och vad som är viktigt att tänka på när det 
gäller bland annat arbetsmiljö och arbetstider. Arbetsgivaren ställer 
sig positiv till att medarbetare ska ha möjlighet att utföra arbete på 
annat ställe när det är lämpligt för de arbetsuppgifter man utför men 
den huvudsakliga arbetsplatsen är i kommunens lokaler och det är 
respektive chef som beslutar om distansarbete. 
 
Beslutsunderlag 
Personal- och organisationsutskottets beslut den 5 oktober 2021 § 32 
Riktlinjer för distansarbete 
Rutin för distansarbete 
_____ 
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§ 207 Dnr 2021-000276  
 
Yttrande till Örkelljunga kommun om riktlinjer för bostadsför-
sörjning 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Laholms kommun har inget att erinra mot förslag till riktlinjer för 
bostadsförsörjning i Örkelljunga kommun. 
 
Ärendebeskrivning 
Örkelljunga kommun har skickat ut förslag till Riktlinjer för bostads-
försörjning på remiss. Örkelljunga kommun arbetar just nu med 
framtagande av en ny översiktsplan. Dessa Riktlinjer för Bostadsför-
sörjningen kommer att ligga till grund för arbetet med översiktspla-
nen. Riktlinjer för bostadsförsörjningen är en start på ett mer aktivt 
strategiskt arbete kring bostadsfrågan. Dokumentet blir vägledande 
vad gäller bostadsbyggande och utvecklingen av bostadsbeståndet i 
den kommunala planeringen. 
 
Örkelljunga kommun har tre strategier för bostadsförsörjningen: 
 
1. Attraktiv kommun med attraktiva bostäder 
2. Använda befintliga bostäder som en resurs 
3. Komplettera med bostäder som stärker bostadsmarknaden 
 
Den tillväxt som föreslås i Örkelljunga, kring deras huvudorter, be-
döms inte påverka bostadsförsörjningen i Laholms kommun i större 
utsträckning. Fokus är att förstärka kopplingar mellan Markaryd, Ör-
kelljunga och Helsingborg, gärna med sammanhängande busslinje. 
En bra busslinje till Markaryd skulle kunna förstärka regionen för 
bostäder när Markarydsbanan är i drift. Fokus är marknadsföring 
som en boendekommun till exempel genom Familjen Helsingborg. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 5 oktober 2021 § 188 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 september 2021. 
Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Örkelljunga kommun 
Underlagsmaterial analys 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Örkelljunga kommun 
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§ 208 Dnr 2021-000280  
 
Yttrande till Halmstads kommun om riktlinjer för avfallshante-
ring 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har inga synpunkter på Halmstads kommuns rikt-
linjer för avfallshantering. 
 
Ärendebeskrivning 
Halmstads kommun har till kommunstyrelsen skickat remiss om 
samrådsförslag på riktlinjer för avfallshantering. 
 
Nuvarande avfallsföreskrifter för Halmstads kommun beslutades 
2018-12-19 av kommunfullmäktige (KF §216). Sedan antagandet 
har det skett förändringar både i miljöbalken och i omvärlden som 
medför revideringsbehov av föreskrifterna. 
 
Den 1 augusti 2020 trädde ett antal ändringar i 15 kap. miljöbalken 
(1998:808) och en ny 
avfallsförordning (SFS 2020:614) i kraft. Ändringarna handlar bland 
annat om att definitionen 
kommunalt avfall ersätter hushållsavfallsdefinitionen samt att det 
kommunala ansvaret enligt 15 kap. 20§ revideras. 
 
I januari 2022 får kommunen nytt ansvar för insamling av returpap-
per när producentansvaret upphör (förordning 2018:1463 samt 1 kap. 
10§ avfallsförordningen.  
 
Sedan 2019 pågår det förvaltningsövergripande projektet ”säker sop-
hämtning” mellan HEM, KLF och TFF. Genom aktivt arbete har vår 
kunskap och förståelse ökat och en rekommendation från branschor-
ganisationen Avfall Sverige är att justera specifika paragrafer. 
 
Under rådande pandemi har bygg- och miljöförvaltningen uppmärk-
sammat orimliga och oflexibla krav kring tömning av fettavskiljare, 
vilket påverkar näringslivet negativt. 
 
Enligt 15 kap. 42§ miljöbalken ska kommunen innan antagande på 
lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med de fastighetsinne-
havare och myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse samt ha 
en granskningsutställning under minst fyra veckor. Nya avfallsföre-
skrifter planeras för beslut i kommunfullmäktige under våren 2022. 
  Forts. 
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Forts. 
 
Kommunstyrelsen remitterade ärendet till samhällsbyggnadsnämn-
den som enligt reglemente ansvarar för motsvarande verksamhet 
inom kommunen. Samhällsbyggnadsnämnden har i sitt yttrande sva-
rat att de inte har några synpunkter över Halmstads kommuns remiss 
gällande riktlinjer för avfallshantering. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 5 oktober 2021 § 189 
Kommunfullmäktige i Halmstads kommuns riktlinjer för avfallshan-
tering - samrådsversion 
Jämförelsenyckel nya mallen 
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden den 29 september 2021 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Halmstad kommun 
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§ 209 Dnr 2021-000303  
 
Yttrande till Räddningstjänsten Skåne Nordväst om nytt Hand-
lingsprogram 2022 för förebyggande verksamhet och räddnings-
tjänst 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet utgår. 
 
Ärendebeskrivning 
Laholms kommun har fått Räddningstjänsten Skåne Nordvästs 
Handlingsprogram för att uppfylla Lagen (2003:778) skydd mot 
olyckor på remiss. Programmet redovisar hur förebyggande- och 
räddningstjänstförmågan möter medlemskommunernas risker. 
Laholms kommun angränsar mot ingående medlemskommuner i 
Skåne Nordväst och har samverkansavtal kring att kunna nyttja 
varandras resurser vid behov, därför får kommunen möjligheten att 
svara på deras program. 
Programmet redovisar kända uppgifter och inga nyheter. 
Ärendet hanteras genom delegation och utgår därför från kommun-
styrelsens dagordning. 
_____ 
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§ 210 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 2021-10-07 
Företeckning över synpunkter och förslag till kommunstyrelsen 
2021-10-07 
_____ 
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§ 211 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 7 oktober 2021 
_____ 
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§ 212 Dnr 2019-000262  
 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av säkerhetsenheten, polisen och 
räddningstjänstens redovisning av tryggheten i Laholms kommun. 
 
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). 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 16 september 2021 att bjuda in sä-
kerhetsenheten, räddningstjänsten och kommunpolisen till styrelsens 
sammanträde för att prata om tryggheten i Laholms kommun. På da-
gens sammanträde redovisades en nulägesbild och statistik gällande 
utvalda trygghetsfrågor, samt det förebyggande arbetet inom dessa 
områden och möjliga kommande insatser. Styrelsen diskuterade åt-
gärder på kort- och långt sikt för att öka tryggheten. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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§ 213 Dnr 2021-000003  
 
Informationsärenden 2021 
 
Resultat av kommunens presentkort 
Caroline Bengtsson 
 
_____ 
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