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§ 214 Dnr 2020-000397  
 
Förvärv av del av fastigheten XX 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till köpekon-
trakt och medger kommunstyrelsen tilläggsanslag om 5 miljoner kro-
nor. Anslaget finansieras genom motsvarande minskning av kommu-
nens rörelsekapital. 
 
Ärendebeskrivning 
Fastigheten XX är belägen söder om Skottorps trafikplats på både 
östra och västra sidan om väg E6. För den delen om ca 10,4 hektar 
av fastigheten som ligger öster om motorvägen är delar utpekat som 
intressant för bostadsbebyggelse i gällande översiktsplan, Framtids-
plan 2030. I det förslag till fördjupad översiktsplan för kusten som 
just nu är ute på samråd är det även en ny väg utpekad över marken 
som är tänkt att avlasta Stora Strandvägen genom Skottorps sam-
hälle. Direkt söder om den östra delen av XX äger kommunen redan 
mark så ett förvärv av området skulle ge kommunen ett större samlat 
markinnehav i området som är intressant för exploatering på sikt. 
 
Samhällsutvecklingsverksamheten har fört förhandlingar med äga-
ren till XX under en längre tid som nu har resulterat i ett köpekon-
trakt där ca 10,4 hektar av fastigheten öster om motorvägen förvärvas 
för 5 000 000 kronor vilket ger ett pris på ca 48 kr/kvm. Köpeskil-
lingen är något under det pris som kommunen betalade för mark i 
anslutning till Mellby företagspark under 2020. Kommunen bekostar 
nödvändig fastighetsreglering för att föra över marken till kommu-
nens fastighet Skummeslöv 30:10. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 9 november 2021 § 196 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 oktober 2021. 
Köpekontrakt med karta 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bertil Johansson (LP) med instämmande av Roland Norrman (M) 
och Lars Gustafsson (KD): 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. 
 
Ersättarnas mening 
Karl-Fredrik Klinker (MED): Det bör inte byggas på åkermark och 
kommunen bör inte köpa mer mark än vad som kommunen själv be-
höver. 
_____ 
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§ 215 Dnr 2021-000264  
 
Föreskrifter för avfallshantering 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till föreskrifter för 
avfallshantering i renhållningsordningen för Laholms kommun, att 
gälla från och med den 1 januari 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
I varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som ska inne-
hålla föreskrifter för hantering av avfall och en avfallsplan. Bestäm-
melserna om kommunal renhållningsordning finns i 15 kapitlet §§ 
41-44 Miljöbalken. Där skrivs att varje kommun ska ha föreskrifter 
för avfallshantering som ska antas av kommunfullmäktige. Kommu-
nen ska ställa ut ett förslag till föreskrifter för samråd/granskning av 
allmänheten under minst fyra veckor. 
 
Ett förslag till uppdaterade föreskrifter för avfallshantering har tagits 
fram på grund av att den 1 augusti 2020 trädde ett antal ändringar i 
15 kapitlet miljöbalken och en ny avfallsförordning, SFS 2020:614, 
i kraft. Tjänster har tagits bort, förtydliganden och förbättringar av 
gällande föreskrift har skett samt komplettering med en bilaga gäl-
lande avfallsutrymmen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har den 25 augusti 2021 § 150 beslutat 
att ställa ut förslag till ”Föreskrifter för avfallshantering” i Renhåll-
ningsordningen för Laholms kommun för samråd och granskning av 
allmänheten under fyra veckor. Samråd har skett mellan den 1-30 
september 2021 i enlighet med Miljöbalken. 
 
Dessa nya föreskrifter föreslås bör börja gälla den 1 januari 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 9 november 2021 § 197 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 20 oktober 2021 
Tjänsteskrivelse den 24 september 2021  
Sammanställning av synpunkter på förslag till uppdatering av av-
fallsföreskrifterna för Laholms kommun 
Renhållningsordning för Laholms kommun, Del 2 föreskrifter för av-
fallshantering 
 
  forts 
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forts 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Gustafsson (KD): 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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§ 216 Dnr 2021-000300  
 
Avfallstaxan 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till Avfallstaxa, LFS 
2.13, att gälla från och med den 1 januari 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Höjning av taxan är kopplad till framtaget förslag till budget för 2022 
samt den ekonomiska treårsplanen för avfallsverksamheten. Avfall-
staxan ska fortsatt möta de investeringar som gjorts de senaste åren i 
samband med byte av insamlingssystem, byggnation av omlastnings-
station och lakvattenreningsanläggning, sluttäckning av halva depo-
nin samt införande av passersystem. 
 
Som tidigare kommer taxan att styras mot att det ska vara mer lön-
samt att sortera och ha hämtning av matavfall samt förpacknings-
material medan det ska vara dyrare att ha hämtning av osorterat 
restavfall. 
 
Den avgiftshöjning som är framräknad för att möta finansieringsbe-
hovet är ca 3 miljoner kr för 2022. Höjningen är utfördelad på flera 
olika delar av taxan varav de största posterna är; 
 
- Grundavgiften 
- Rörliga hämtningsdelen för 4-fack 
- Slam 
- Trädgårdsavfall 
 
Anledning till att det är dessa delar i taxan som höjs mest beror bland 
annat på följande; 
 
Grundavgiften; ökade kostnader på Ahla som delvis kommer ifrån 
utökade öppettider, nytt sämre avtal för flisat trä, budgeten för extra 
personal och konsulthjälp har legat för lågt för 2021. Utöver Ahla 
har vi även mer kostnader för information och utredningar samt in-
förande av att returpapper blir kommunalt ansvar samt ändrat insam-
lingssystem för Gamleby. 
 
Rörliga hämtningsavgiften; insamlingsentreprenaden är dyrare del-
vis genom fler hämtningar som nya abonnemang och att fritidsbo-
ende har bytt till åretsrunt abonnemang, men även för att returpapper 
blir kommunalt hushållsavfall från 2022.  forts 
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forts 
 
Utöver detta har många abonnenter anmält sig till sms-tjänst samt att 
det under 2020 återinfördes en nationell skatt på förbränning av av-
fall som ökar även 2022 vilket gör all förbränning dyrare. Den rörliga 
avgiften för restavfall från verksamheter och flerfamiljshus höjs men 
i mindre omfattning än tidigare.  
 
Abonnemangskostnader för slam och trädgårdsavfall har inte höjts 
på flera år.  
 
Övriga förändringar 2022 
I föreslagen taxa ligger några mindre förändringar med; 
 
- Nyttjanderättsavtal 
Denna service tas bort från 2022 men de avtal som redan finns kom-
mer att löpa på. Anledningen till borttagandet är det merarbete som 
skapas, både för avfallsenehetens administration och för ekonomi-
kontoret, när hyresgästen inte betalar sin faktura trots avtal. 
 
- Returpapper 
Nytt från 1 januari 2022 är att returpapper, dvs tidningar, reklam mm 
faller under det kommunala avfallsmonopolet. För att kunna särskilja 
intäkter och kostnader har dessa delats upp i taxan. 
 
- In- och utsättning av kärl 
Den tilläggsavgiften var ny i 2021-års taxa men det har visat sig att 
den i praktiken inte fungerar väl i vårt verksamhetssystem. Flera mo-
ment i denna tilläggsavgift kräver krånglig handpåläggning och 
skapar ett stort merarbete. Kostnader för dessa in- och utsättningar 
får som tidigare ingå i själva abonnemanget. 
 
- Grovavfall 
Förtydligande att grovavfallshämtning från flerfamiljshus inte ingår. 
Insamlingen måste ordnas och bekostas av föreningen/fastighetsäga-
ren alternativt att de boende själva lämnar sitt grovavfall på Ahla 
ÅVC. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 9 november 2021 § 198 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 22 september 2022 § 167 
Tjänsteskrivelse den 25 augusti 2021 
Avfallstaxa LFS 2.13   
  forts 
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forts 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
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. 
_____ 
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§ 217 Dnr 2021-000296  
 
VA-taxan  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till va-taxa, LFS 
2.16, att gälla från och med 1 januari 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Va-verksamhetens intäkter utgörs av anläggningsavgifter, som är en-
gångsavgifter som betalas i samband med anslutning till den all-
männa va-anläggningen, och av löpande brukningsavgifter.  
 
Laholmsbuktens VA AB ser årligen över va-taxan i syfte att uppnå 
kostnadstäckning för kommunens va-verksamhets drift och investe-
ringar. Den ekonomiska planeringen följer de underliggande beho-
ven för drift, förnyelse och utveckling av den allmänna va-anlägg-
ningen för att leverera hållbara vattentjänster över tid. Detta innebär 
att nuvarande kunder ska bära sin kostnadsandel, men också att de 
nya kunder som tillkommer genom exploatering i kommunen eller 
genom att befintlig bebyggelse förses med allmänt va-system ska 
svara för sin andel av kostnaden för inträde i och tillgång till befintlig 
va-struktur och för utbyggnad till det aktuella området eller tomten. 
 
LBVA jobbar på uppdrag av styrelsen för att utveckla va-taxan med 
syfte att få en prissättning som bidrar till vattensmarta beteenden och 
vattensmart användning av det dricksvatten som i grund och botten 
är till hushållsanvändning och för människors hälsa. Detta uppdrag 
omfattar både att föreslå hur en volymbaserad differentiering i 
flera steg av dricksvattenpriset kan skapas samt hur kommunerna ge-
nom LBVA kan tillhandahålla så kallat tekniskt vatten för att ersätta 
dricksvattenanvändning där så är möjligt. Utredningarna omfattar 
också frågor om premier för bortkoppling av dagvatten, införande av 
va- och vattensmartrådgivare, dagvattenavgift för allmän platsmark. 
 
För att få en bättre vattenmätning hos kunderna har styrelsen beslutat 
om snabbare införande av digitala vattenmätare. Vidare har styrelsen 
beslutat om införande av vattenmätare för samtliga dricksvattenkun-
der vilket har störst påverkan på fritidsfastigheter i Laholm som sak-
nat vattenmätning generellt sett. Införande av vattenmätare i alla fas-
tigheter skapar den nödvändiga infrastrukturen som krävs för att 
kunna införa en differentiering av dricksvattenpriset.  
 
  forts 
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En ny konstruktion av va-taxan med vattensmart prissättning som 
utgångspunkt bedöms kunna införas tidigast 2025/2026, med hänsyn 
till att arbetet med snabbare införande av digitala vattenmätare plan-
eras för att genomföras under 2022-2024. 
 
Föreliggande förslag innehåller förändringar avseende dagvattenav-
gift för så kallad allmän platsmark. Allmän platsmark innefattar ge-
mensamma ytor som utgörs av allmänna vägar, torgytor och grönytor 
som har behov av vattentjänsten dagvatten för att ta hand om dagvat-
ten som uppstår på dessa ytor. I de flesta fallen är det kommunen 
eller Trafikverket som är så kallad allmän platsmarkshållare och där-
med ansvarig för att betala anläggningsavgift då ytorna ansluts till 
det allmänna dagvattensystemet samt brukningsavgift för tiden där-
efter. Detta är ett naturligt steg för att alla fastigheter som har behov 
av dagvattentjänster ska vara med och bidra till både anläggnings- 
och driftkostnader på ett rättvist och skäligt sätt såsom vattentjänst-
lagen föreskriver. 
 
För 2022 föreslås inga förändringar för avgifterna för typhus A och 
typhus B. 
 
Anläggningsavgift: 
Typhus A (enbostadshus med 800 m2 tomtyta och förbrukning 150 
m3 vatten/år) är fortsatt 155 500 kr inkl. moms. 
Typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter och med 800 m2 tomt-
yta och förbrukning 2 000 m3 vatten/år) är fortsatt 442 500 kr inkl. 
moms. 
 
Brukningsavgift: 
Typhus A (enbostadshus med 800 m2 tomtyta och förbrukning 150 
m3 vatten/år) är fortsatt 6 525 kr inkl. moms. 
Typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter och med 800 m2 tomt-
yta och förbrukning 2 000 m3 vatten/år) är fortsatt 69 860 kr inkl. 
moms. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 9 november 2021 § 199 
Laholmsbuktens VA AB beslut den 20 september 2021 § 96 
Laholmsbuktens VA AB tjänsteskrivelse den 27 maj 2021 
Förslag till Taxa för Laholms kommuns allmänna vatten- och av-
loppsanläggning 2022 
  forts 
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Jämförelsediagram anläggningsavgifter och brukningsavgifter 2021 
Kommentarer till 2021 års taxestatistik från Svenskt Vatten 
Genomsnittlig prisförändring för de senaste fem åren för Laholm 
2017-2022 
Taxa för hållbara vattentjänster, PM1 Bruknings- och anläggnings-
avgift för allmän platsmarkshållare, WSP 20210712 
_____ 
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§ 218 Dnr 2021-000294  
 
Plan- och bygglovstaxan 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till Plan- och bygg-
lovstaxa, LFS 2.6, att gälla från och med 1 januari 2022. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 januari 2022 
baseras plan- och bygglovstaxan på 2022 års prisbasbelopp om  
48 300 kronor. 
 
Ärendebeskrivning 
Den av kommunfullmäktige beslutade taxan för plan- och bygglovs-
verksamheten är baserad på prisbasbeloppet. Som multiplicerings-
faktor i taxan används en tusendel av prisbasbeloppet, för 2021 är 
prisbasbeloppet 47 600 kronor och för år 2022 ökas prisbasbeloppet 
till 48 300 kronor. 
 
Som ett exempel kan anges att bygglovskostnaden för en nybyggnad 
på 200 m2 inklusive startbesked, planavgift, nybyggnadskarta och 
utstakning ökar med 837 kronor om taxan beräknas med 2022 års 
prisbasbelopp jämfört med 2021 års prisbasbelopp (ökning till  
57 749 från 56 912 kronor).  
 
Samhällsbyggnadsnämnden anser att taxan är konstruerad så att den 
ska följa prisbasbeloppet samt spegla nedlagd handläggningstid och 
med hänsyn till det bör plan- och bygglovstaxan för 2022 baseras på 
2022 års prisbasbelopp.  
 
Utöver prisbasbeloppet föreslår samhällsbyggnadsnämnden att ett 
tillägg av en kartprodukt i form av höjdkarta införs i taxan. Höjdkarta 
krävs vid tillbyggnad av byggnad eller nybyggnad av komplement-
byggnad där beräkning av byggnadshöjd kan påverkas av höjdför-
hållande på angränsande allmän plats. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 9 november 2021 § 200 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 22 september 2022 § 166 
Tjänsteskrivelse TJS B-57/21 
Plan och bygglovstaxa LFS 2.6 
_____ 
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§ 219 Dnr 2021-000293  
 
Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen, 
lag om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till Avgifter för till-
ståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och lik-
nande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkeme-
del, LFS 2.3, att gälla från och med den 1 januari 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljöenheten har gjort en översyn av avgiften för tillståndsprövning 
och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter 
samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.  
 
Avgifterna i LFS 2.3 § 1, § 2, § 5, § 6 och § 7 indexregleras årligen 
utifrån senast redovisat prisindex för kommunal verksamhet, PKV. 
Prisindex för kommunal verksamhet personalkostnader redovisades 
den 26 augusti 2021 för år 2022 till 2,2 %.  
 
Förutom indexregleringen föreslår miljöenheten att avgiftsuttaget för 
”ny bolagsform” justeras och läggs i en egen kategori. Anledningen 
är att enheten inte kan motivera ett så högt taxeuttag i förhållande till 
arbetsinsatsen.  
 
Miljöenheten föreslår även en borttagning av taxeuttag för ”utsträckt 
serveringstid vid enstaka tillfällen” som ska ersättas med ”utvidgade 
tillstånd vid enstaka tillfälle”. Anledningen är att enheten vill göra 
det enklare för sökanden med en övergripande formulering.  
 
Vidare föreslår miljöenheten ett borttag av kategorin ”utökade ser-
veringstider tills vidare” då denne innefattas i utvidgade tillstånd tills 
vidare. Anledningen är att enheten vill göra det enklare för sökanden 
med en övergripande formulering.  
 
Miljöenheten vill förtydliga den nya texten beträffande ändring av 
tillstånd som föranleder utredning enligt 9 kapitlet 11 § i LFS 2.3. 
Ett namnbyte eller adressändring bör inte medföra en avgift, enheten 
vill att tillståndshavarna ska hålla oss uppdaterade med information. 
De betalar tillsynsavgift som anses täcker in de 10 minuterna det tar 
för enheten att ändra namn i systemet.  
  forts 
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Syftet med denna ändring är att de anmälningar om ändringar som 
föranleder ett ärende och utrednings ska omfattas av avgift.  
 
Taxan ska gälla från och med 1 januari 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 9 november § 201 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 22 september 2021 § 165 
Tjänsteskrivelse TJM 017-21 
Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag 
om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel, LFS 2.3 
_____ 
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§ 220 Dnr 2021-000310  
 
Avgifter för måltidsservice inom äldre- och handikappomsorgen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till uppräkning av 
avgifter för måltidsservice inom vård och omsorg, LFS 2.7, att gälla 
från och med den 1 mars 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunens möjligheter att ta ut avgifter regleras i Socialtjänstlagen 
8 kap 2 §. Här anges att kommunen får ta ut skäliga avgifter och att 
avgiften inte få överskrida kommunens självkostnad. 
 
Avgifter justeras årligen i förhållande till förändringen av prisbas-
beloppet och gäller from 1 mars. För månaderna januari och februari 
tas avgift ut enligt föregående års avgiftsnivå. 
 
Uppräkningen inför 2022 är en ändring av måltidsavgifter utifrån 
ökade kostnader från kostenheten, vilka är högre än justeringen av 
prisbasbeloppet. Utöver detta höjs avgiften motsvarande den del av 
kostnaden som socialnämnden tidigare har subventionerat. Dessa 
förändringar föranleder att kommunfullmäktige ska besluta om pris-
höjningen. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 9 november 2021 § 202 
Socialnämndens beslut den 19 oktober 2021 § 125 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bertil Johansson (LP): Måltidsavgiften vid hemdistribution av mid-
dag/lunch samt för avhämtning till daglig verksamhet höjs till 62 
kronor. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer socialnämndens förslag mot Bertil Johanssons 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med soci-
alnämndens förslag. 
 
Reservation  
Bertil Johansson reserverar sig mot beslutet till förmån för eget för-
slag. 
_____ 
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§ 221 Dnr 2021-000299  
 
Hyror och avgifter inom kultur- och utvecklingsnämndens verk-
samhetsområde år 2022 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till hyror och avgif-
ter inom kultur- och utvecklingsnämndens verksamhetsområde, LFS 
2.17, att gälla från och med den 1 januari 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
I samband med upprättande av budget för nästkommande år görs en 
översyn av gällande hyror och avgifter inom kultur- och utvecklings-
nämndens verksamhetsområde. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 9 november § 203 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut den 27 september 2021 § 
112 
Förslag till hyror och avgifter för 2022 
Jämförelse Hyror och avgifter 2016-2022 
_____ 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 

Kommunstyrelsen 2021-11-16 

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

§ 222 Dnr 2021-000295 

Revidering av parkeringsövervakningsområden och 
felparkeringsavgifter 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka parkeringsövervaknings-
området till att omfatta hela kommunen från och med den 1 januari 
2022. 

Ärendebeskrivning 
Parkeringsövervakningsområde 
Kommunen ansvarar för parkeringsövervakningen enligt lagen om 
kommunal parkeringsövervakning (SFS 1987:24). 
Parkeringsövervakningen köps idag av bevakningsbolag. 

Laholms kommun fortsätter att växa och utvecklas och med denna 
utveckling ökar behovet av övervakning av de allmänna platserna, så 
som kommunala parkeringar och längs med allmänna vägar och 
gator. Den kommunala parkeringsövervakningen omfattar idag 
Laholms tätort och delar av Mellbystrand. Parkeringsövervakningen 
i Mellbystrand är begränsad till sommarmånaderna juni-augusti och 
gäller endast i den norra och strandnära delen av orten. Felparkering 
förekommer på många fler ställen i kommunen och som det 
beslutade parkeringsövervakningsområdet ser ut idag är kommunen 
mycket begränsad i sina möjligheter att tillhandahålla god service 
och snabb ärendehantering gällande felparkerade och övergivna 
fordon i kommunen. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att parkeringsövervaknings-
området i kommunen utökas till att omfatta hela kommunen. 
Felparkerade och övergivna fordon som stått på samma ställe under 
en längre tid, kan bidra till en ökad otrygghet och risken för 
skadegörelse ökar ju längre fordonet står på platsen. Genom att utöka 
parkeringsövervakningsområdet kan felparkerings- och 
fordonsärenden hanteras på ett snabbare och mer resurseffektivt sätt, 
då bevakningsbolagets tjänster kan nyttjas i hela kommunen. Detta 
förslag bidrar även till att upprätthålla en god service gentemot 
kommunens invånare och en tryggare miljö. 

Felparkeringsavgifter 
Vid överträdelser av både generella och lokala föreskrifter om 
parkering har kommunen möjlighet att ta ut felparkeringsavgift av 
berörd fordonsägare (Lagen om felparkeringsavgift 1976:206).  forts 
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För att så ska kunna ske måste kommunen ha fastställt avgiftens 
storlek, som får bestämmas till lägst 75 kronor och högst 1 300 
kronor (Förordning om felparkeringsavgift 1976:1128). 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2019 § 34 att fastställa 
felparkeringsavgifter i tre nivåer; 300 kronor, 500 kronor och 1 000 
kronor. 
 
Förslaget innebär en revidering av beslutade felparkeringsavgifter 
där avgifter ses över för att på ett bättre sätt spegla den 
allvarlighetsgrad som överträdelserna innebär. Förslaget innebär att 
följande koder föreslås justeras: 
 

Kod Gällande avgift Förslag 
1 300 kr 500 kr 
9 500 kr 1 000 kr 
24 300 kr 500 kr 
25 300 kr 500 kr 
34 300 kr 500 kr 
35 300 kr 500 kr 
38 300 kr 500 kr 

 
Ekonomiska konsekvenser 
En utökning av parkeringsövervakningsområdet kan resultera i att 
fler felparkeringsavgifter utfärdas. Syftet med utökat 
parkeringsövervakningsområde är dock inte att utfärda fler böter, 
utan att upprätthålla trafiksäkerheten och efterföljning av 
bestämmelser i trafiken för att bidra till en tryggare kommun. 
Parkeringsövervakningen sker inom ramarna för ramavtal med 
bevakningsbolaget. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 9 november 2021 
Tjänsteskrivelse den 27 augusti 2021 
Parkeringsövervakningsområde och felparkeringsavgift, LFS 7.17 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roland Norrman (M) med instämmande av Peter Berndtson (SD) 
och Lars Gustafsson (KD): Bifall till förslag om revidering av 
parkeringsövervakningsområden och avslag till förslag om 
revidering av felparkeringsavgifter. 

 
Bertil Johansson (LP): Bifall till ledningsutskottets förslag till beslut. 
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  forts 
forts 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag om ändring av 
parkeringsövervakningsområden och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma. 
 
Ordförande ställer därefter ledningsutskottets förslag på ändring av 
felparkeringsavgifter mot Roland Norrman med fleras förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets 
förslag. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande 
beslutsgång: 
Ja-röst för ledningsutskottets förslag till beslut. 
Nej-röst för Roland Norrman med fleras förslag till beslut. 
 
Ledamot/tjänst- 
görande ersättare 

Ja-röster Nej-röster Avstår 

Roland Norrman (M)  X  
Kjell Henriksson (S) X   
Bo Brink (C) X   
Christer Sjöberg (M)  X  
Lars Gustafsson (KD)  X  
Bertil Johansson (LP) X   
Peter Berndtson (SD)  X  
Ann-Heléne Djivjak (SD)  X  
Erling Cronqvist (C) X   
Summa 4 5  

 
Med 4 ja-röster för ledningsutskottets förslag mot 5 nej-röster för 
Roland Norrman med fleras förslag beslutar kommunstyrelsen att 
felparkeringsavgifterna ska vara oförändrade. 
_____ 
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§ 223 Dnr 2021-000158  
 
Kommunplan och nämndsplan med budget år 2022 samt ekono-
misk plan år 2023-2024 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Nämndernas budgetramar 
Driftbudgetens nettobudgetramar år 2021 uppgår för respektive 
nämnd till följande: 
 
Kommunfullmäktige  2 360 tkr 
Kommunstyrelsen  90 870 tkr 
Kultur- och utvecklingsnämnden 238 475 tkr 
Barn- och ungdomsnämnden   561 935 tkr 
Socialnämnden  542 480 tkr 
Samhällsbyggnadsnämnden  113 310 tkr 
Samhällsbyggnadsnämnden, VA-verksamhet 0 tkr 
Samhällsbyggnadsnämnden, avfallsverksamhet 0 tkr 
 
 
Övergripande 
1. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till budget 

och kommunplan för år 2022 med angivna gemensamma resul-
tatmål. 

 
2. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till finansi-

ella mål för verksamheten.  
 
3. Kommunens utdebitering för år 2022 fastställs till 20:58 kronor 

per skattekrona.  
 
4. Resultat-, kassaflödes- och balansbudgeten fastställs. 
 
5. Kommunstyrelsen bemyndigas att under år 2022 utnyttja kredit 

som tillfällig likviditetsförstärkning upp till ett belopp av 92 000 
tkr.   

 
 
 
 
 
 
 
  forts 
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6. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå bor-

gen för Laholmshem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 1 100 000 tkr, jämte därpå löpande ränta 
och kostnader, för Kommunfastigheter i Laholm AB:s låneför-
pliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 075 000 tkr, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader och för Fastighets AB 
Klarabäck i Laholm:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 105 000 tkr, jämte därpå löpande ränta och kost-
nader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebre-
vens respektive ursprungliga lånebelopp. 

 
7. Borgensavgiften för Laholmshem AB och Fastighets AB Klara-

bäck i Laholm ska under 2022 uppgå till 0,35 procent på utnyttjad 
borgen vid utgången av avgiftsåret. I borgensavgiften ingår en 
avgift om 0,05 procent vilket motsvarar värdet av den ekono-
miska fördel som bolaget har genom att inte behöva ta ut pantbrev 
i fastigheterna. 

 
8. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om omdisponering 

mellan nämnder som är en följd av organisatoriska förändringar, 
interndebiteringssystem eller andra förändringar av mindre om-
fattning som inte är av principiell betydelse. 

 
9. Kommunstyrelsen bemyndigas att omdisponera medel från an-

slag för oförutsedda investeringsutgifter till andra nämnder och 
inom sin egen verksamhet. 

 
10. Påbörjande medges för investeringar under år 2021 för vilka an-

slag finns upptagna i budget för år 2022. 
 
11. Kommunstyrelsen bemyndigas att från finansförvaltningens an-

slag för oförutsedda behov prioritera och omdisponera till kom-
munstyrelsens och övriga nämnder om maximalt 2 000 tusen kro-
nor. 

 
12. Kommunstyrelsen delegerar till ledningsutskottet att från finans-

förvaltningens anslag för oförutsedda behov prioritera och 
omdisponera till kommunstyrelsens och övriga nämnder om 
maximalt 2 000 tusen kronor. 

 
 
  forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 22 

Kommunstyrelsen 2021-11-16  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

forts 
 
Kommunalt partistöd 
Enligt av kommunfullmäktige den 29 april 2014, § 75, beslutade reg-
ler för kommunalt partistöd utges det lokala partistödet till partier 
som är representerade i fullmäktige i enlighet med vad som före-
skrivs i 4 kap. 29 § andra stycket kommunallagen. 
 
Partistödet består av grundstöd och mandatstöd. Grundstöd utges år-
ligen med lika belopp till varje parti. Mandatstöd utges årligen till 
varje parti med lika belopp för varje ledamotsplats som partiet har i 
fullmäktige. 
 
Grundstödets och mandatstödets belopp beslutas årligen av fullmäk-
tige i samband med fastställande av kommunens budget. 
 
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilket en 
vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). 
 
I reglerna föreskrivs vidare att en mottagare av partistöd ska årligen 
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts 
för det ändamål som anges 4 kap. 29 § första stycket kommunalla-
gen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Om redovis-
ning och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § andra stycket kom-
munallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven 
tid utbetalas inget stöd för nästkommande år. 
 
Det antecknas att vid redovisning och granskning av partistöd för år 
2020 har samtliga partier förutom trygghetspartiet lämnat in redovis-
ning och granskningsrapport före utgången av den tidsfrist som par-
tistödsreglerna föreskriver, dvs. senast den 30 juni 2021.  
 
1. Anslaget för partistöd år 2022 fastställs till 1 207 500 kronor, 

varav grundstödet utgör 24 150 kronor per parti och mandatstödet 
24 150 kronor per mandat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  forts 
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2. För år 2022 betalas partistöd ut enligt följande: 
 
Parti (mandat) Grundstöd, 

kronor 
Mandatstöd,  
kronor 

Totalt,  
kronor 

Socialdemokraterna (8)            24 150 193 200 217 350 
Centerpartiet (7)                          24 150 169 050 193 200 
Moderaterna (7)                         24 150 169 050 193 200 
Sverigedemokraterna (7)           24 150 169 050 193 200 
Laholmspartiet (3)                     24 150 72 450 96 600 
Kristdemokraterna (2)               24 150 48 300 72 450 
Medborglig samling (2)            24 150 48 300 72 450 
Liberalerna (2)                          24 150 48 300 72 450 
Vänsterpartiet (1)                      24 150 24 150 48 300 
Trygghetspartiet (1)                  - - - 
Miljöpartiet (1)                         24 150 24 150 48 300 
Totalt     241 500 966 000 1 207 500 

 
3. Partierna erinras om att enligt kommunens regler för partistöd ska 

en mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning 
som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges 4 
kap. 29 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska 
fogas ett granskningsintyg. Enligt 4 kap. 31 § andra stycket kom-
munallagen ska redovisningen avse perioden 1 januari – 31 de-
cember och ges in till kommunfullmäktige senast sex månader 
efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd sär-
skild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande 
bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rap-
port över granskningen ska bifogas redovisningen. 

 
4. För att erhålla partistöd ska stödberättigat parti årligen senast den 

31 december skriftligen lämna uppgift till kommunstyrelsen om 
partiets organisationsnummer, styrelseledamöter, bankgiro eller 
plusgiro. 

 
Ärendebeskrivning 
Samverkan Laholm lägger fram ett förslag till kommunstyrelsens 
ledningsutskott avseende kommunplan med budget 2022 samt eko-
nomisk plan 2023-2024. 
 
 
 
  forts 
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Kommunstyrelsen fattade den 11 maj 2021 beslut om riktlinjer och 
direktiv för nämndernas arbete med budget och kommunplan. Bud-
getramarna för 2022 och planåren efter bygger på kommunplanbe-
slutet 2021 samt under innevarande år godkända förändringar som 
påverkar efterföljande år.  
 
Kommunfullmäktige har under april månad 2019 beslutat om en vis-
ion för kommunen. Visionen tog avstamp i att befolkningen år 2040 
ska uppgå till 30 000 invånare. I beslutet om ny vision fastställdes 
också fyra olika målområden med totalt fem gemensamma resul-
tatmål som kommunfullmäktige ska följa under åren 2020-2023. 
Nämnderna har utifrån visionen arbetat med en reviderad nämnds-
plan för år tre, 2022, av fyraårsperioden med möjligheter och utma-
ningar inom målområdena samt beskrivit effekterna som nämnderna 
vill uppnå och bidraga med på lång sikt för en ökad måluppfyllelse. 
     
Mot bakgrund av det begränsade finansiella utrymmet för resursför-
stärkningar har kompensation för volymökningar och kostnadsök-
ningar, som är en följd av tidigare fattade beslut, eller där nämnderna 
på kort sikt har små möjligheter att påverka kostnaderna, prioriterats. 
Dessutom kompenseras nämnderna för tillkommande lokalkostnader 
till följd av ny- och ombyggnationer. Därutöver sker även vissa am-
bitionshöjande satsningar.  
 
Under hösten 2021 haren utredning med särskilda utredare i uppdrag 
fått analysera socialnämndens budgetram i förhållande till liknande 
kommunen. Även en genomlysning av nämndens gemensamma ad-
ministration har utretts samt ett antal andra mjuka värden. Utredarna 
har för kommunstyrelsens ledamöter och socialnämndens presidium 
redovisat slutsatserna den 6 oktober. Slutsatserna tar avstamp i att 
nämndens tilldelade budgetutrymme är för lågt i förhållande till 
andra liknande kommunen. Nämnden är underbudgeterad framförallt 
inom äldreomsorgen och till viss del inom individ- och familje-
omsorgens delar. Samtidigt har nämnden också ett eget ansvar att 
göra vägval utifrån utredarnas analys kring förvaltningens beman-
ning. I budgetförslaget återfinns totalt 24 000 tusen kronor för att 
korrigera nämndens underfinansiering.   
 
I budgetbeslutet har nämnderna kompenserats med volymföränd-
ringar utifrån kommunens befolkningsprognos. Det är tredje gången 
kommunen tillämpar denna princip med kompensation eller justering 
i förväg.   forts 
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Tidigare har nämnderna erhållit kompensation i efterhand för volym-
förändringarna. Budgetramarna innehåller följaktligen kompensat-
ion/justering för volymer under 2022 i budgetförslaget. Nämnderna 
erhåller i budgetbeslutet den ram som nämnden kan förväntas erhålla 
för att bedriva verksamheten under 2022. Inga ytterligare tillskott för 
befolkningsförändringarna kommer beaktas under 2022.  
 
Kultur- och utvecklingsnämndens ram för 2022 gällande anslag för 
gymnasieverksamheten är justerad ned på grund av sjunkande elev-
tal. Nedjusteringen motsvarar 900 tusen kronor men samtidigt erhål-
ler nämnden ett anslag om 500 tusen kronor för att trotsallt leverera 
en kvalitetssäkrande verksamhet på Osbecksgymnasiet. Anled-
ningen till detta är att andelen externa elever som erhåller sin under-
visning från andra huvudmän, andra kommuner och friskolor, har 
ökat. Problematiks med att denna andel har ökat medför svårigheter 
att bedriva gymnasieskola som för 2022 med bibehållna program, 
bibehållen kvalitet samt en bibehållen administration för skolan. Då 
nämnden behåller en något nedjusterad ram för 2022 i förhållande 
till 2021 uppgår således elevpengen i snitt för verksamheten till 
121 700 kronor vilket medför ett totalanslag om 107 460 tusen kro-
nor samt ytterligare 500 tusen kronor för att bibehålla kvalitén och 
administrationen. 
 
Även barn- och ungdomsnämnden har sjunkande elevtal inom 
grundskolan. Där görs en korrigering om 34 elever vilket medför att 
nämndens budgetram sänks med 1 625 tusen kronor inför 2022. 
Inom förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen är nivån inför 
2022 oförändrad. 
 
Såväl gymnasieverksamhetens som barn- och ungdomsnämndens 
olika verksamhetsområden har de två senaste åren haft något sjun-
kande volymer. Kommunens befolkning växer ingen under 2021 
med en hög tillväxt efter ett något svagare år 2020. Lägre befolk-
ningsökning i de lägre åldersgrupperna i kommunen skådas under 
2022 och 2023 för att senare ta fart igen. 
 
Budgeterat resultat för år 2022 uppgår till 35,2 miljoner kronor. För 
de två nästkommande åren är de planerade resultatöverskotten 33,6 
miljoner kronor och 32,6 miljoner kronor. 
 
För att uppnå kravet på en långsiktig god ekonomisk hushållning 
återgår kommunen till ett lite mer långsiktigt finansiellt mål.  forts 
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Resultatmålet återgår till att det finansiella överskottet ska uppgå till 
ett belopp som motsvarar minst 2,0 procent av skatteintäkter, gene-
rella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgifter under en rullande 
treårsperiod samt att ett enskilt år inte får understig 1,0 procent.  
 
Resultatnivån för budgetåret uppgår i framlagt förslag till 2,2 procent 
för att efterföljande planår, 2023 uppgå till 2,0 procent och 2024 
uppgå till 1,9 procent.   
 
Investeringsplanen för de tre nästkommande åren inrymmer investe-
ringar om totalt 518,3 miljoner kronor. Av detta belopp svarar VA- 
och avfallsverksamheten för ca 179,5 miljoner kronor, cirka 35 pro-
cent. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 1 november 2021 § 195 
Samverkan Laholms överväganden och ställningstaganden.  
Förslag till kommunplan med budget 2022 samt ekonomisk plan 
2023-2024 inklusive ekonomisk sifferbilaga. 
Förhandlingsprotokoll MBL, kommunplan med budget 2022 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunplan med budget år 2022 
samt ekonomisk plan 2023-2024 
Erling Cronqvist (C) med instämmande av Lars Gustafsson (KD): 
Bifall till ledningsutskottets förslag i sin helhet. 
 
Kommunstyrelsens budgetram 
Bertil Johansson (LP): Vi anslår 10 mkr per år under planperioden,  
till att upphandla tjänster från vaktbolag som skall ha till uppgift att 
patrullera i kommunen och helst på landsbygden, för att bevaka och 
förhindra brott, de skall var ett komplement till polisen, som inte har 
resurser nog, för att ge kommuninvånarna trygghet mot brott.   
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram Bertil Johanssons tilläggsyrkande och fin-
ner att kommunstyrelsen avslår detsamma.  
 
Reservation 
Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag.  forts 
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Barn- och ungdomsnämndens budgetram 
Kjell Henriksson (S): Barn- och ungdomsnämndens ram utökas med 
13 miljoner kronor fördelat enlig följande; 7 miljoner kronor för höjd 
förskolepeng, 2 miljoner kronor för förstärkning av stödfunktioner, 
elevhälsa, socialpedagoger och speciallärare, 2 miljoner kronor till 
fler fritidspedagoger samt 2 miljoner kronor för pilotverksamheten 
Lär dig att leka i förskolan. 
 
Bertil Johansson (LP): Ett extra öronmärkt anslag till Barn- och ung-
domsnämnden om 10 mkr per år under planperioden, för satsning på 
bättre skolresultat, samt för att anställa specialpedagoger. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram Kjell Henrikssons tilläggsyrkande och fin-
ner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 
 
Ordföranden lägger därefter fram Bertil Johanssons tilläggsyrkande 
och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 
 
Reservation 
Kjell Henriksson (S) och Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens budgetram 
Kjell Henriksson (S): Kultur- och utvecklingsnämndens ram utökas 
med 2 miljoner kronor för arbetsmarknadsåtgärder. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram Kjell Henrikssons tilläggsyrkande och fin-
ner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 
 
Reservation 
Kjell Henriksson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens budgetram 
Kjell Henriksson (S): Samhällsbyggnadsnämndens ram utökas med 
500 tusen kronor för fria bussresor för alla över 75 år. 
 
 
 
  forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 28 

Kommunstyrelsen 2021-11-16  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

forts 
 
Bertil Johansson (LP): Vi vill anslå 2 mkr per år under planperioden,  
till fria resor för pensionärer med kollektivtrafiken under lågtrafiktid 
inom kommunens gränser.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram Kjell Henrikssons tilläggsyrkande och fin-
ner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 
 
Ordföranden lägger därefter fram Bertil Johanssons tilläggsyrkande 
och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 
 
Reservation 
Kjell Henriksson (S) och Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Socialnämndens budgetram 
Kjell Henriksson (S): Socialnämndens ram utökas med 11 miljoner 
kronor fördelat enlig följande; 6 miljoner kronor för förstärkt äldre-
omsorg samt 5 miljoner kronor för förstärkt kompetensutveckling.  
 
Bertil Johansson (LP): Att till socialnämndens driftbudget anslå 10 
mkr per år under planperioden, får att täcka kostnaderna för det 
ökade vårdbehovet, samt att utöka personaltätheten. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram Kjell Henrikssons tilläggsyrkande och fin-
ner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 
 
Ordföranden lägger därefter fram Bertil Johanssons tilläggsyrkande 
och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 
 
Reservation 
Kjell Henriksson (S) och Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag. 

 
Samhällsbyggnadsnämndens investeringsram 
Bertil Johansson (LP): Att anslå under planperioden 5 mkr per år, till 
samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget för att rusta upp det 
lokala vägnätet. 
 
 
 forts 
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Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram Bertil Johanssons tilläggsyrkande och fin-
ner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 
 
Reservation 
Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 
 
Övrigt 
Peter Berndtsson (SD): Sverigedemokraterna yrkar på följande till-
lägg: 
Att: Samma ambitionskrav på kommunalägda reningsverks renings-
grad som det ställs på enskilda avloppsanläggningar.  
Att: Tjänster inrättas till att beivra felaktiga utbetalningar av bidrag.  
Att: Utöka SFI till att bli obligatorisk som villkor för bidrag, men 
även innefatta att ”Svenska” är mer än bara ett språk.  
Att: Hemspråksundervisningen skall minimeras och övergå till digi-
tal form då reformen i sig motverkar integration.  
Att: Öka tryggheten med bevakning, som många nu efterfrågar.  
Att: Skattesatsen behålls oförändrad, helst minska då vi tillhör värl-
dens mest beskattade folk.  
Att: Utvärdering av kommunens el-fordons hela livscykelanalys in-
nan vidare anskaffning beslutas.  
Att: Kommunens krishantering och behov av beredskapslager utreds.  
Att: Kommunen verkar för att öka attraktiviteten som arbetsgivare. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram Peter Berndtsons tilläggsyrkande och fin-
ner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 
 
Reservation 
Peter Berndtson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 
 
Utdebitering 
Bertil Johansson (LP): Kommunens utdebitering för år 2022 ska vara 
21:58 kronor per skattekrona. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer ledningsutskottets förslag mot Bertil Johanssons 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med led-
ningsutskottets förslag.  forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 30 

Kommunstyrelsen 2021-11-16  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

Forts 
 
Reservation 
Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 
 
Slutligen lägger ordföranden fram ledningsutskottets förslag i övrigt 
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
 
Ersättarnas mening 
Eva M Larsson (MP): Vi i Miljöpartiet ställer oss bakom Samverkan 
i Laholms förslag, men vill påpeka vikten av den ekologiska hållbar-
heten. Vad gör kommunen för den biologiska mångfalden och vad 
gör Laholms kommun för att förbereda kommunen inför klimathotet 
och för att nå 1,5 graders målet. 
 
Karl-Fredrik Klinker (MED): Socialnämnden borde få en riktad för-
stärkning om 4-5miljoner kronor till LSS. 
 
Margareta Jonsson (L): Stödjer Samverkan Laholms budgetförslag. 
_____ 
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§ 224 Dnr 2021-000313  
 
Ansökan om bidrag till allmän samlingslokal, Hasslövs bygde-
gård 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige utfäster sig på grundval av föreliggande ansö-
kan att för planerade åtgärder på Hasslövs bygdegård lämna 
Hasslövs bygdegårdsförening bidrag med 30 procent av det bidrags-
underlag som berättigar till statligt bidrag enligt förordningen 
(2016:1367) om bidrag till allmänna samlingslokaler. 
 
Bidraget ska återbetalas om lokalen inte opartiskt, i skälig omfatt-
ning och på skäliga villkor hålls tillgänglig för varje organisation el-
ler grupp med organiserad verksamhet som är verksam inom orten. 
 
Ärendebeskrivning 
Hasslövs bygdegårdsförening har den 22 oktober 2021 kommit in 
med en ansökan om kommunalt stöd för investering i allmän sam-
lingslokal enligt författningen (SFS 2016:1367). Under 2018 inkom 
föreningen med en ansökan om stöd. Kultur- och utvecklingsnämn-
den tillstyrkte föreningens ansökan 2018. Efter fullmäktiges godkän-
nande beviljade däremot inte Boverket bidrag till föreningen.  
 
Investeringen avser även denna gång standardhöjande reparationer 
och utrustning. Den totala kostnaden för investeringen uppgår till 
585 000 kr. En förutsättning för att Boverket ska bevilja bidraget om 
högst 50 procent är att kommunen medfinansierar 30 procent via bi-
drag till föreningen. Kommunens del motsvarar 175 500 kr. Reste-
rande del om 20 procent ska finansernas av föreningen. 
 
Investeringen omfattar ny diskmaskin, värmepumpar, varmvattenbe-
redare, kylaggregat, isolering av vinden samt solceller. Ansökan som 
inkommit den 22 oktober till kommunen innehåller samma delar som 
föregående ansökan från 2018. Summa för åtgärderna har dock revi-
derats upp med 108 500 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 9 november 2021 § 224 
Tjänsteskrivelse den 3 november 2021 
Ansökan om bidrag den 22 oktober 2021 
_____ 
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§ 225 Dnr 2021-000278  
 
Yttrande till Hallandstrafiken om ny zonstruktur i den allmänna 
kollektivtrafiken 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslaget om ändrad zonin-
delning. Förslaget innebär att det blir enklare och tydligare vid resor 
inom den egna kommunen, men även till de andra halländska kom-
munerna och andra regioner. Förändringen kan även locka fler till att 
resa med kollektivtrafiken framöver i och med att zonstrukturen blir 
tydligare. 
 
Ärendebeskrivning 
Hallandstrafiken AB har inkommit med ett förslag till ny zonstruktur 
för yttrande. Yttranden ska inkomma till Hallandstrafiken AB senast 
den 19 november 2021.  
 
Förslaget har tidigare remitterats till Hallands kommuner i april 2019 
och har därefter reviderats i vissa delar. Dock är huvudförslaget att 
gå från 27 till 8 zoner detsamma som i april 2019. Jämfört med tidi-
gare remiss har stadszonens geografi förtydligats (10 km radie från 
resecentrum) och principer för dubbel zontillhörighet har tagits fram.  
 
Dagens zonstruktur har tillämpats sedan tidigt 90-tal och var anpas-
sad för den tidens resande där resor i första hand skedde inom en 
kommun eller mellan två angränsande kommuner. Idag har resandet 
förändrats. Förutom ett större resande inom kommunen ökar även 
resandet längs kusten, både mellan kommuner och över regiongräns.  
 
Förslaget innebär att Hallandstrafiken går från 27 till 8 zoner. Syftet 
med förslaget är att skapa enkelhet och tydlighet för resenären, vilket 
kommer underlätta biljettköp och därmed skapa förutsättningar för 
ökat kollektivt resande i Halland. 
 
De övergripande effekterna av den föreslagna zonstrukturen är: 
 
• Zonstrukturen anpassas efter dagens resandemönster. Varje kom-
mun utgörs av en zon. Utöver detta utgörs stadszonerna i Varberg, 
Falkenberg och Halmstad av en zon. Zonerna görs betydligt större 
än idag, vilket främjar resandet inom hela kommunen men också 
mellan kommunerna. Fler resenärer kommer behöva köpa färre zo-
ner för sin resa.   
  forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 33 

Kommunstyrelsen 2021-11-16  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

forts 
 
• Den nya zonstrukturen bidrar till en förenkling som tillgängliggör 
kollektivtrafiken. Resenärerna får en större förståelse för hur priset 
bestäms samt kan resa inom ett större område för vald biljettgiltighet. 
 
• Större zoner bidrar till utökade resmöjligheter, vilket främjar Hal-
landstrafikens målsättning att öka marknadsandelen. 
 
• Den sammanlagda priseffekten av förslaget innebär att drygt 70 % 
av alla resor som görs idag får oförändrat eller sänkt pris. 
 
Förslaget påverkar respektive kommun olika. Den största skillnaden 
gäller antalet zoner inom en kommun.  För Laholms kommun inne-
bär förslaget att kommunen blir en zon i jämförelse med dagens tre 
zoner. Detta för med sig att samtliga resor inom kommunen har ett 
enhetligt pris. För den som tidigare reste mellan två och tre zoner 
innebär förslaget en kraftig prissänkning, medan den som reser inom 
en zon får ett oförändrat pris. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 9 november 2021 § 225 
Samhällsutvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 25 oktober 
2021 
Ny remissutgåva - 8 zoner (210901) 
Planeringsenhetens tjänsteskrivelse 2019-02-24 
Kommunstyrelsens beslut § 139 den 14 maj 2019 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Hallandstrafiken AB 
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§ 226 Dnr 2021-000286  
 
Yttrande till Falkenbergs kommun om vatten- och avloppsplan 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har inga synpunkter på VA-plan för Falkenbergs 
kommun. 
 
Ärendebeskrivning 
Falkenbergs kommun har, precis som Laholms kommun och Halm-
stad kommun, under än längre tid arbetat med en plan för långsiktig 
vatten- och avloppsförsörjning. VA-planen är en del av den övergri-
pande planeringen. En strategisk och långsiktig VA-planering som 
omfattar dricks-, spill- och dagvatten blir kommunens verktyg för att 
lyfta fram problem och prioritera åtgärder på ett kostnadseffektivt 
sätt. Syftet med VA-planen är att åtgärder ska tydliggöras och tidsät-
tas så att den kortsiktiga och långsiktiga planeringen underlättas och 
kan budgeteras. 
 
Falkenberg har, i likhet med Laholm, baserat arbetet med planen på 
det arbetssätt som rekommenderas i Havs- och vattenmyndighetens 
”Vägledning för kommunal VA-planering”. Detta gör att planerna är 
snarlika till sin uppbyggnad.  
 
Av geografiska orsaker har inte åtgärder i Falkenbergs kommun nå-
gon större påverkan på Laholms kommun, men eftersom Falkenberg 
gränsar till Halmstad kommun, där LBVA är verksamma, och led-
ningsnäten i kommunerna är förbundna med varandra, bör samver-
kan mellan kommunerna utvecklas, i synnerhet i krisberedskapsav-
seende. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 9 november 2021 § 226 
Tjänsteskrivelse den 6 oktober 2021 
VA-plan för Falkenbergs kommun, remissversion 2021-07-07 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Falkenbergs kommun 
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§ 227 Dnr 2021-000298  
 
Yttrande till Region Halland om regional infrastrukturplan för 
Halland 2022 - 2033 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lämnar följande synpunkter på remissen:  
 
Den regionala infrastrukturplanen är som helhet väl genomarbetad 
och av lagom omfattning. 
 
I inledningen konstateras att åtgärdsbehovet är stort, att medlen inte 
räcker och att en prioritering behövt göras. Det skulle vara intressant 
med en kort redovisning av vad som prioriterats bort, eller senare-
lagts.  
 
Laholms kommun upplever att remissversionen saknar en beskriv-
ning av hur transportsystemet påverkas av klimatförändringarna och 
önskar att detta ska belysas i Regional infrastrukturplan för Halland 
2022-2033. Kunskap om och behov av konkreta klimatanpassnings-
åtgärder är stort och är något som bör finnas med i Regional infra-
strukturplan för Halland 2022-2033. Detta för att minska risken för 
störningar på det befintliga och framtida infrastruktursystemet där 
näringsliv, personresor och transporter förlitar sig på dess funktion 
och resiliens. 
 
Laholms kommun ser positivt på de uttalade ambitionerna om att 
stärka utvecklingen mot en grön omställning och vidareutveckla for-
mer för samplanering i samhällsplaneringen. I detta ser vi att sats-
ningar på gång- och cykelvägnätet och ombyggnad av hållplatser bör 
samordnas med satsningar på kollektivtrafik i stort utifrån målet att 
utöka andelen kollektivtrafikresor. Även vikten av kortare och 
snabba restider för att göra kollektivtrafiken mer konkurrenskraftig 
bör vägas in då en attraktiv kollektivtrafik måste kunna konkurrera 
med bilen. 
 
Ärendebeskrivning 
Laholms kommun har inbjudits till att lämna synpunkter på förslag 
till Regional infrastrukturplan Halland 2022 – 2033 med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning. Ärendet har beretts av tjänstemän på 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
  forts 
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Region Halland har ett regionalt utvecklingsansvar och ska upprätta 
förslag till en regional infrastrukturplan. Detta planförslag omfattar 
perioden 2022 – 2033 och innebär i stort en uppdatering av tidigare 
plan.  
 
Den preliminära ramen är på 1 370 miljoner kronor inklusive de me-
del som inte har förbrukats under åren 2018 - 2021. Planförslaget 
med dess prioriteringar har ett tydligt fokus på samhällsutveckling 
och nyttor. I Hallands strategi för hållbar tillväxt finns mål och stra-
tegiska val som planen ska bidra till. Behovet av åtgärder i transport-
systemet återfinns i den regionala systemanalysen för transportsyste-
met. Planen utgår även ifrån regeringens direktiv och är uppbyggd 
utifrån sex prioriteringar som i sin tur innefattar ett eller flera åt-
gärdsområden.  
 
Prioriteringarna är; 
Fler bostäder och arbetsmarknadsförstoring genom utvecklad tågtra-
fik,  
En attraktiv kollektivtrafik för en hållbar utveckling,  
Cykel för ökad tillgänglighet och ett hållbart resande,  
Ett robust transportsystem för näringslivets transporter,  
Attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer, 
Goda förbindelser med Stockholm. 
 
Remissversionen av infrastrukturplanen är ett väl genomarbetat och 
tydligt dokument som fångar upp Hallands specifika förutsättningar, 
med ett läge mitt i ett starkt växande Sydvästsverige som ställer krav 
på infrastrukturen. Inledande konstateras att planmedlen inte räcker 
till för att täcka de stora åtgärdsbehov som finns och att det finns 
behov av att prioritera bland förslagna åtgärder. Det framgår inte 
vilka åtgärder som är bortprioriterade eller senarelagda och i detta 
önskas ett förtydligande. 
 
Utgångspunkt för prioritering av planmedel är de tre hållbarhetsdi-
mensionerna med tydlig fokus på samhällsutveckling och nyttor 
samt målet om hög attraktivitet. Dessa strategiska val och priorite-
ringar baseras på att: 
 
- Fortsätta utveckla Halland som funktionell och tillgänglig region 
- Ett samhällsbygge som möjliggör attraktiva livsmiljöer  
- Öka takten mot minsta möjliga klimatpåverkan 
  forts 
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- Stärka utvecklingen mot en grön omställning 
- Vidareutveckla former för samplanering i samhällsplaneringen 
 
En brist i remissversionen är att det saknas en diskussion om hur 
transportsystemet påverkas av klimatförändringarna. I Laholms 
kommun är E6 och Västkustbanan två stora pulsådror för transport-
systemet som påverkas av både ett stigande hav, skyfall och ökade 
flöden i både Lagan och Smedjeån. Det samma gäller den framtida 
Markarydsbanan med sin placering i anslutning till Lagan där vi i 
februari 2020 fick erfara att stora regnmängder förde med sig att La-
gan svämmade över i Knäred, i anslutning till det framtida stations-
läget.  Ökade skyfall kan föra med sig en ökad risk för ras och erosion 
utmed vattendragen, samt även påverka infrastrukturkonstruktioner 
som banvallar, vägbankar och broar. Hur ska detta planeras för och 
hanteras? 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 9 november 2021 § 227 
Tjänsteskrivelse den 22 oktober 2021 
Remissversion regional infrastrukturplan Halland 210928 
MKB remiss regional infrastrukturplan Halland 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Region Halland 
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§ 228 Dnr 2020-000364  
 
Yttrande till Halmstads kommun om Framtidsplan 2050  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har inga synpunkter på Halmstads kommuns 
Framtidsplan 2050. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har från Halmstad kommun fått ett gransknings-
förslag avseende en ny Översiktsplan, Framtidsplan 2050, för Halm-
stad kommun på remiss för synpunkter. Granskning pågår från och 
med den 1 oktober till och med den 5 december 2021. Gransknings-
handlingen är digital och finns tillgänglig på:  
 
https://www.halmstad.se/halmstadvaxer/framtidsplan2050forslag-
tillnyoversiktsplan.n2366.html#h-Aktuellahandlingartillgransk-
ningsforslaget 
 
Översiktsplanen i stort 
Förslag till ny översiktsplan för Halmstad kommun utgår ifrån kom-
munens vision om hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsesta-
den. De planerar mot ett tidsperspektiv 2050 och med 150 000 invå-
nare. Halmstad kommun har identifierat ett antal viktiga utvecklings-
områden som framgår av kommunens strategiska plan. De är föl-
jande:  
 
Den inkluderande kommunen,  
Miljömässig och ekologisk hållbarhet,  
Attraktivitet och hållbar tillväxt, 
Framtidens välfärd.  
 
För varje område har långsiktiga inriktningar formulerats. Inom varje 
utvecklingsområde har en framtidsbild målats upp som visar hur den 
fysiska miljön ska utformas och planeras för att denna ska bidra till 
kommunens önskade utveckling. 
 
Det har inte skett några förändringar avseende mellankommunala 
frågor till granskningsförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 9 november 2021 § 228 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 oktober 2021. 
Samrådshandlingar  forts 
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_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Halmstad kommun 
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§ 229 Dnr 2021-000308  
 
Yttrande till länsstyrelsen om anmälan för samråd angående an-
läggande av en solcellspark på fastigheten Bonnarp 1:1 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lämnar följande synpunkter på remissen:  
 
Den förslagna solcellsparken strider mot översiktsplanen såtillvida 
att den är placerad i ett område som är utpekat för bostadsbyggnat-
ion, och som dessutom är viktigt för en eventuell utbyggnad av Sö-
derlägets förskola. 
 
Sammanfattningsvis anser Laholms kommun att investeringar i sol-
celler är positivt, men att placeringen av solcellsparken är olämplig. 
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Halland har fått en anmälan för samråd avseende an-
läggande av en solcellspark på fastigheten Bonnarp 1:1, omedelbart 
öster om Lilla Tjärby. Ursprunglig svarstid var senast den 5:e no-
vember, men då detta var omöjligt att hinna med ordinarie tider för 
nämndssammanträden, begärdes förlängd svarstid till den 18:e no-
vember, vilket beviljades. 
 
Handlingarna har bedömts av bland annat översiktsplanerare, kom-
munekolog och miljöenheten. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 9 november 2021 § 229 
Anmälan för samråd (lst dnr 525-6482-2021) 
Komplettering 
Bilder  
Karta 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roland Norrman (M): Bifall till ledningsutskottets förslag till beslut 
med ändring att följande text tas bort: Utöver detta berörs strand-
skyddsområdet längs ån, vilket inte framgår av anmälan. Detta vat-
tendrag har fått höga värden i Länsstyrelsens våtmarksinventering. 
 
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 kommunstyrelsen bifaller detsamma. Ordföranden lägger 
därefter fram Roland Norrmans förslag om ändring och finner att 
kommunstyrelsen bifaller ändringen. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen Halland 
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§ 230 Dnr 2021-000162  
 
Yttrande till Räddningstjänsten Väst om Handlingsprogram en-
ligt lag om skydd mot olyckor 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Laholms kommun har granskat Räddningstjänsten Västs Handlings-
program enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Laholms kom-
mun har inga synpunkter på programmet och dess innehåll. 
 
Ärendebeskrivning 
Laholms kommun har från Räddningstjänsten Väst mottagit ett för-
slag på Handlingsprogram för skydd mot olyckor. Dokumentet utgör 
Falkenbergs och Varbergs kommuners handlingsprogram enligt 3 
kap 3 § och 8 § enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). 
 
Räddningstjänsten Väst och Laholms kommun samarbetar inom om-
rådet skydd mot olyckor såväl avseende operativa insatser och för-
beredelser som i det olycksförebyggande arbetet.  
 
Räddningstjänsten Väst anger ett antal utvecklingsmål som man av-
ser att arbeta med framöver. Laholms kommun ser fram emot att följa 
detta utvecklingsarbete och ha ett fortsatt gott samarbete. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 9 november 2021 § 230 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 oktober 
2021. 
Handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
(LSO) för Räddningstjänsten Väst. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Räddningstjänsten Väst 
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§ 231 Dnr 2019-000262  
 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens bjuder in barn- och ungdomsnämnden, för redo-
visning av elevhälsoteamets arbete med psykisk ohälsa, till kommun-
styrelsens sammanträde i december. 
 
Kommunstyrelsen bjuder in samhällsbyggnadsnämnden, för redo-
visning av arbetet med de globala målen, till styrelsens sammanträde 
i januari. 
 
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). 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Barn- och ungdomsnämnden 
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§ 232 Dnr 2021-000002  
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
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 9 november 2021 
_____ 
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§ 233 Dnr 2021-000001  
 
Anmälningar 
 
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 2021-11-09 
Företeckning över synpunkter och förslag till kommunstyrelsen 
2021-11-09 
_____ 
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§ 234 Dnr 2021-000003  
 
Informationsärenden 
 
 
Företagspresentation Halle System AB 
Peter S Larsson, Peter Wallgren Halle System AB 
 
Information om projekt MarkEn 
Peter S Larsson, Katinka Lovén, Victor Öberg Region Halland 
 
Information och utbildning översiktsplan 
Katinka Lovén, Mila Sladic 
 
Delutvärdering av kommunens hantering av Coronapandemin 
Fredrik Sörlin mPowerment, Sofia Larsson 
_____ 
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