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Plats och tid Svanen samt Teams, klockan 08:30 – 12:00. Ordförande, justerare, 

ekonomichef och sekreterare deltog fysiskt, övriga via Teams. 
 
Beslutande Erling Cronqvist (C), ordförande §§177-179, 181-193 
 Christer Sjöberg (M) 
 Annita Asplid (S) 
 Bo Brink (C) 
 Eric Semb (M) 
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 Eva M Larsson § 180 
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 Margareta Jonsson (L), ersättare §§177-179, 181-193 
 Ove Bengtsson (S), ersättare §§177-179, 181-193 
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 __________________________________ 
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Justerande __________________________________ 
 Ann-Heléne Djivjak (SD) 

 
 __________________________________ 
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§ 177 Dnr 2021-000152  
 
Översyn av valdistriktsindelningen inför valet 2022 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar om oförändrad valdistriktsindelning 
inför valet 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
På förslag av kommunfullmäktige ska länsstyrelsen besluta om 
kommunens indelning i valdistrikt. Kommunen ska se över 
indelningen året närmast före det år då ordinarie val till riksdagen 
ska hållas. Den 1 december 2021 är sista dag för länsstyrelsen att 
meddela beslut om indelning i valdistrikt för att beslutet ska kunna 
tillämpas vid valet 2022. 
 
Av bestämmelserna i 4 kapitlet 17 § vallagen (2005:837) framgår att 
ett valdistrikt ska omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. 
Om det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1 000 
eller fler än 2 000 röstberättigade. Särskilda skäl kan vara att 
valdistriktet är geografiskt svårtillgängligt (t.ex. en ö med 
begränsade färjeförbindelser) eller att valdistriktet väntas öka eller 
minska sin folkmängd inom kort. Endast om det finns synnerliga skäl 
får ett valdistrikt omfatta färre än 300 röstberättigade. Denna nedre 
gräns är satt med hänsyn till att skyddet för valhemligheten ska 
kunna bibehållas. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 7 september § 159 
Valnämndens beslut den 24 augusti 2021 § 1 
Kanslienhetens tjänsteskrivelse den 11 augusti 2021 
Valdistriktsindelning 2018 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bertil Johansson (LP): Bifall till ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 
skett. 
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§ 178 Dnr 2021-000255  
 
Riktlinjer för lokalförsörjning 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för lokalförsörjning, med red-
aktionella ändringen att kommunens lokalförsörjningsplan inte be-
gränsas till 2021-2026 utan endast har utblick mot 2040.  

 
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att revidera in-
vesteringspolicyn.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunens övergripande planering och samordning i lokalförsörj-
ningsfrågor behöver utvecklas och förtydligas. Verksamhetslokaler 
utgör en betydande del av kommunens kostnader och genom en väl 
fungerande lokalförsörjningsprocess kan kostnaderna optimeras. 
 
Lokalförsörjningen har en central roll i kommunens arbete. Dock är 
det ett svårlagt pussel som kräver god samverkan mellan olika en-
heter inom kommunen för att uppnå ändamålsenliga, hållbara och 
kostnadseffektiva lokaler. 
 
Syftet med riktlinjerna är att arbeta med lokalförsörjning efter en en-
hetlig strategi och skapa en samsyn i dessa frågor. Det övergripande 
målet är att använda kommunens resurser på bästa sätt.  
Arbetet ska bedrivas utifrån en helhetssyn, gemensam planering och 
samordning i kommunen. Processen ska ge god framförhållning för 
att säkerställa beslut och ekonomi och därmed tillgodose verksam-
heternas lokalbehov. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse den 6 september 2021. 
Riktlinjer för lokalförsörjning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bertil Johansson (LP), med instämmande av Eric Semb (M), Peter 
Berndtsson (SD), Christer Sjöberg (M), Annita Asplid (S) samt Ann-
Heléne Djivjak (SD): Bifall till ledningsutskottets förslag. 
 
Ordförande föreslår redaktionell ändring till ledningsutskottets för-
slag att kommunens lokalförsörjningsplan endast har utblick mot år 
2040 och att 2021-2026 tas bort i kommunens lokalförsörjningsplan. 
  Forts 
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forts 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut, med 
den redaktionella ändringen, och finner att kommunstyrelsen bifaller 
detsamma.  
 

 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 
skett. 
 
 
_____ 
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§ 179 Dnr 2021-000091  
 
Planbesked för Mellbystrands camping, del av Åmot 2:4 och 
Åmot 2:208 i Mellbystrand 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen avslår planbeskedet för Mellbystrands camping. 
 
Med hänvisning till taxa fastställd av kommunfullmäktige tar kom-
munstyrelsen ut 11 424 kronor i avgift för planbeskedet. 
 
Ärendebeskrivning 
Mellbystrands Camping AB har till kommunstyrelsen kommit in 
med ansökan om planbesked.  
 
Planbeskedet innebär förfrågan om utökning av befintlig camping-
verksamhet i norra Mellbystrand, Mellbystrands camping. Utök-
ningen avser campingverksamheten, nytt aktivitetsområde samt ny 
infart. 
 
Området utgörs idag av befintlig camping samt av ett grönområde 
med en mindre minigolfbana. Söder och öster om området finns be-
fintlig bebyggelse i form av fritidshus och villor. I nordöst ligger 
Hökagården samt förskolan Nyckelpigan. 
 
I kommunens översiktsplan, Framtidsplan 2030, framgår att det är 
positivt att befintliga besöksnäringar utvecklas.  
 
Laholms kommun arbetar just nu med framtagandet av en fördjupad 
översiktsplan för kusten, där all samhällsutveckling planeras i ett 
större och samlat perspektiv. Det studeras bland annat hur befintliga 
grönområden ska bevaras och utvecklas. Byggnadsenheten gör den 
samlade bedömningen att det är mest fördelaktigt att avvakta detalj-
planeläggning av området till dess att det finns en fördjupad över-
siktsplan framtagen. Länsstyrelsens återkommande synpunkt är att 
alla detaljplaner för grönområden i kusten bör avvakta ett samlat pla-
neringsunderlag och detta kommer påverka möjligheterna till detalj-
plan.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att planbeskedet ska avslås och 
med hänvisning till taxa fastställd av kommunfullmäktige att kom-
munstyrelsen ska ta ut 11 424 kronor i avgift för planbeskedet. 
   
  forts 
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forts 
 

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 7 september 2021 § 160 
Ansökan om planbesked för Mellbystrands camping 
Tjänsteskrivelse TJB052-21 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 25 augusti 2021 § 140 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Gustafsson (KD): Bifall till ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 
skett. 
_____ 

 
Beslutet skickas till: 
Mellbystrands camping AB 
Norra Strandvägen 1  
312 60 Mellbystrand 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 180 Dnr 2019-000387  
 
Planbesked för kvarteret Laxen, Laxen 3, 4 och 13 i Laholm 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen bifaller planbesked för kvarteret Laxen med syfte 
att upprätta detaljplan för bostadsändamål där den nya bebyggelsens 
gestaltning ska anpassas till områdets kulturmiljövärden. Detaljpla-
nen syftar även till att säkerställa befintliga byggnaders använd-
ningsändamål och kulturhistoriska värde. 
 
Kommunstyrelsen placerar detaljplanen i den så kallade väntelistan 
för detaljplaner på plats nummer tre. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanen ska bekostas av exploa-
tören och att ett planavtal ska tecknas. Planarbetet ska utföras av 
kommunen. Detaljplanen beräknas kunna starta upp år 2023 och en 
ny detaljplan för området beräknas kunna antas 1,5 år efter påbörjat 
detaljplanearbete. 
 
Med hänvisning till taxa fastställd av kommunfullmäktige tar kom-
munstyrelsen ut 14 280 kronor i avgift för planbeskedet. 
 
Ärendebeskrivning 
Laholms Sparbank har tillsamman med PEAB lämnat in en ansökan 
om planbesked för kvarteret Laxen den 11 september 2019. I plan-
ansökan angavs att sökanden önskade göra en ny detaljplan för om-
rådet för bostadsändamål. När planbeskedet hade kommit in begärde 
kommunen att ansökan skulle kompletteras med skisser för tilltänkt 
ny bebyggelse i kvarteret.  
 
Skisser med förslag på ny bebyggelse i kvarteret Laxen lämnades 
den 5 maj 2021. I skisserna föreslås även åtgärder på Hästtorget och 
Stortorget i Laholms stad, där delar av torgen kan omvandlas från 
parkeringar till park/aktivitetsytor, parkeringsplatserna ersätts i så 
fall via platser i parkeringsgarage i Kvarteret Laxen. I samband med 
att skisserna kom in blev ansökan om planbesked komplett och kom-
munen påbörjade handläggningen av ärendet. 
 
De skisser som presenterades den 5 maj visar på två nya flerbostads-
hus som placeras i slänten ner mot Lagavägen och Lagan. Flerbo-
stadshusen föreslås anläggas med åtta våningar för bostäder och två 
våningar parkeringsgarage som anläggs i sutterängplanet mot Laga-
vägen.   forts 
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Totalt tillskapas cirka 80 nya bostadslägenheter. Centralt i 
området föreslås ett grönområde/utemiljö till bostäderna.  
 
Kvarteret Laxen är beläget i Laholms centrala delar i direkt anslut-
ning till Stortorget. Norr om kvarteret löper Lagavägen och Lagan. I 
öster ligger Bagareliden med dess befintliga hus intill, i väster ligger 
restaurangen Gröna Hästen, Stadshotellet med mera. I söder ansluter 
kvarteret till Köpmansgatan och Stortorget. I princip all bebyggelse 
runt kvarteret Laxen bedöms som kulturhistoriskt intressant och 
finns upptagen i bebyggelseinventeringen i Halland med klassifice-
ring och skydd. Området omfattas av riksintresse för kulturmiljövår-
den, KN41, som har pekats ut på grund av stadens småskaliga be-
byggelse, huvudsakligen uppförd under perioden 1700-1900, det 
oregelbundet utformade gatunätet, delvis medeltida kyrka, borgruin 
med mera. Området gränsar även till riksintresset för Lagadalen, KN 
40, som omfattar Lagans välbevarade kraftverksmiljöer. En större 
del av Laholms tätort omfattas av riksintresse för naturvården på 
grund av de geologiska processer som har format landskapet sedan 
senaste nedisningen. Lagan, tillsammans med Laholmsbukten, om-
fattas av riksintresse för friluftslivet. 
 
Laholms rika historia och kvarteret Laxens närhet till Stortorget in-
nebär att det är hög sannolikhet för arkeologiska fyndigheter inom 
området. 
 
Marken inom området består idag av ett obebyggt grönområde med 
en mindre parkeringsplats och en kraftig gräsbeklädd slänt ned mot 
Lagan. Inom området finns enstaka större träd med hög ålder, i övrigt 
är marken öppen. Den kraftiga slänten innebär att det inför byggnat-
ion krävs ytterligare utredningar kring stabiliteten och de geotek-
niska förutsättningarna på platsen. Eftersom området idag består av 
öppen mark är det också tillgängligt för infiltration av nederbörd och 
har därmed en dagvattenfunktion. Om området bebyggs kommer det 
därför krävas utredning kring hur dagvattenhanteringen ska ske fort-
sättningsvis, med utgångspunkt i Lagans vattenkvalitet och de mil-
jökvalitetsnormer som omfattar Lagan. 
 
Lagavägen är idag utpekad som omledningsväg för E6. Det innebär 
att det råder särskilda restriktioner för all bebyggelse i anslutning till 
vägen och kommer så även att göra för ny bebyggelse i kvarteret 
Laxen.  
  forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Kommunstyrelsen 2021-09-14  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

forts 
 
Laholms kommun har dock ett pågående ärende att se över möjlig-
heten för trafik av farligt gods, samt ny omledningsväg för E6, på 
andra gator i tätorten. Det ger möjligheter för en annan typ av bebyg-
gelse längs med Lagavägen och en annan utformning av gatan som 
bättre gynnar fotgängare och cyklister. 
 
Områdets närhet till Lagan skapar stora rekreativa värden för platsen, 
men det innebär även att platsens ligger inom översvämningskänsligt 
område. Lagans beräknade högsta flöde, 100-års flöde, samt 200-års 
flöde, innebär att delar av kvarteret Laxen beräknas översvämmas. 
Det innebär att bebyggelse inom området måste anpassas till dessa 
förutsättningar, antingen genom byggtekniska åtgärder eller genom 
anpassad placering av bebyggelsen. 
 
Förslag till ny bebyggelse inom kvarteret Laxen i Laholms stad be-
döms sammantaget som något positivt för utvecklingen av stadskär-
nan. Det stärker behovet av lokal handel och service. Det tillskapar 
fler bostäder i form av lägenheter som utgör ett komplement till det 
befintliga villabeståndet. Det ger möjlighet att påbörja en stadsom-
vandling längs med kvarteren mot Lagan för att bygga stad intill vatt-
net.  Det ger potential att utveckla ett blågrönt stråk fritt från biltrafik 
från Stortorget till Lagan. Den samlade bedömningen är att det är en 
positiv utveckling för Laholms kommun och stad. 
 
Projektet kräver avgörande ställningstaganden från kommunen i 
form av hanteringen av Lagavägens framtid. Projektet är inte genom-
förbart under förutsättning att Lagavägen har den trafikering/utform-
ning och trafikslag som idag, den är omledningsväg för E6, vilket 
skapar stora trafikmängder med buller samt en rationell utformning 
utan anpassning till gående och cyklister. Detta måste upphöra för att 
förverkliga projektet. 
 
De tekniska utredningar som just nu bedöms kommer att krävas i 
samband med en detaljplan, är översvämningsutredning med dagvat-
tenhantering, arkeologisk undersökning, geoteknisk undersökning 
samt bullerberäkning. 
 
Skisserna för den föreslagna nya bebyggelsen i kvarteret Laxen har 
utvärderats utifrån plan- och bygglagens beskrivning av vad som in-
nebär en god bebyggd miljö som regleras i 2 kapitlet 6 §, 12 kapitlet 
2 §, 8 kapitlet 1§ PBL 2010:900.  
  forts 
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Föreslagen bebyggelse bedöms som helhet inte uppfylla mål om ge-
staltningsprinciper som beskrivs i plan- och bygglagen. Den huvud-
sakliga anledningen till det är att föreslagen ny bebyggelse kraftig 
skiljer sig från befintlig stadsbild och då det inte anses ha anpassats 
till kulturmiljön för Laholms stad, som även är av riksintresse. Det 
finns flera positiva delar i föreslagen gestaltningen som har uttryckts 
i planbeskedet och förslaget har förbättringspotential. Nedan följer 
en beskrivning av skälen till att förslaget inte bedöms uppfylla en 
god gestaltning, förslagets positiva delar samt saker som kan förbätt-
ras. 
 
Skäl till att en god helhetsverkan av gestaltning inte uppnås: 
 
Skala och volym avviker från befintlig stadsbild 
Höjden upplevs som allt för hög i mötet med befintlig bebyggelse 
och gatan 
Byggnadernas takutformning och det marina tema som föreslås 
återfinns inte i stadsbilden idag och bedöms inte tillföra platsen 
stora arkitektoniska värden 
Befintliga kulturmiljöer med befintlig bebyggelse och riksintresset 
för kulturmiljövården har inte beaktats 
 
Förslagets positiva delar: 
Byggnadernas tvärställda placering i förhållande till Lagan som ger 
ett nätt intryck till stadsbilden när byggnadernas kortsidor vänds mot 
stadskärnan och Lagan 
Byggnadernas placering på marken som skapar en innergård/park 
med vackra utblickar över Lagan och Köpingelandet 
Det blå/gröna stråk som tillskapas mellan Stortorget och Lagan 
som kan tillföra stort mervärde för staden som helhet 
Att ansluta de nya byggnaderna till trottoaren intill Lagavägen 
bedöms ge en mer stadsmässig karaktär som kommunen har intent-
ioner att vidareutveckla, men mötet med gatan måste göras i 
en mer mänsklig skala med exempelvis 4 våningar som bättre 
knyter an till befintlig stadsbild 
 
Förbättringsmöjligheter: 
Sänka byggnadernas höjd genom att trappa byggnaderna ner mot 
Lagan och Lagavägen så att mötet med vägen och trottoaren mots-
varar 4 våningar 
 
  forts 
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Sänka byggnadernas höjd i mötet med den befintliga bebyggelsen 
Arbeta mer med fasaderna på byggnaderna för att bryta ned helhets-
intrycket av volymen, ljusare fasader mot Lagan är att föredra fram-
för mörka. Fasader mot Lagavägen ska vara tydliga 
framsidor 
Takutformningen bör ha en mer klassicistisk stil med brutet tak 
eller sadeltak för att bättre knyta an till befintliga byggnadsstilar 
 
Projektet har flera liknelser med projektet i kvarteret Hästen i La-
holms stad, där regeringen valde att upphäva kommunens detaljplan 
på grund av påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövården. 
Kunskaper från detta projekt bör ligga till grund för all planering 
inom riksintresseområdet. Gestaltningen av bebyggelsen inom om-
rådet är en stor del i ett fortsatt arbete med detaljplanen för området. 
 
En kommande detaljplan bör även inkludera befintliga byggnader i 
kvarteret Laxen med huvudsakligt syfte att säkerställa en ändamåls-
enlig användning samt dess kulturhistoriska värden med planbestäm-
melser. 
 
Den innergård som föreslås i kvarteret bör i anslutning till Lagavä-
gen anläggas som en allmän park, med en platsbildning intill Lagan. 
Detta bedöms kunna ge ett stort mervärde för staden som helhet. Den 
knyter an till den landskapsbild som finns idag med gröna slänter 
mot Lagan. Den direkta närheten till Stortorget, som tillskapas ge-
nom passagen via Sparbankens byggnad, gör att det finns ett intresse 
för allmänheten att kunna vandra genom kvarteret mot Lagan. Det 
skulle skapa en blå/grön koppling från torget till Lagan, vilket skulle 
utgöra ett unikt inslag då övriga kopplingar utgörs av gator med mo-
tortrafik. 
 
I övrigt bör utemiljön inom området anpassas så att minst ett av de 
befintliga stora träden inom området bevaras. 
 
Parkeringsbehovet i Laholms stadskärna bedöms kunna säkerställas 
inom cirka 500 meter från Stortorget. Lämpligheten i att kommunen 
ålägger sig att nyttja ett privat parkeringsgarage bedöms i dagsläget 
som osäkert. I detta skede bör kommunen inte ingå löften att nyttja 
parkeringsgarage, utan se det som en eventuell möjlighet om behov 
uppstår. Marken inom området kan dessutom behöva nyttjas på annat 
sätt med hänsyn till närheten till Lagan och översvämningsrisken. 
  forts 
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Planbeskedet föreslås att bifallas för de delar som avser detaljplane-
läggning för bostäder inom kvarteret Laxen. Förslaget att omforma 
Stortorget och Hästtorget kommer att drivas av kommunen på egen 
hand, framtida parkeringsbehov i stadskärnan kommer att ses över i 
ett större sammanhang. 
 
Inom detaljplanen ska särskild vikt läggas på bebyggelsens gestalt-
ning i förhållande till riksintresset för kulturmiljövården samt den 
kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen som omger kvarteret Laxen. 
Förändringar av gestaltningen ska huvudsakligen utgå från de förslag 
som presenteras i den separata checklistan för utvärdering av gestalt-
ningen.  
 
En kommande detaljplan bör även inkludera befintliga byggnader i 
kvarteret Laxen med huvudsakligt syfte att säkerställa en ändamåls-
enlig användning samt dess kulturhistoriska värden med planbestäm-
melser. 
 
Detaljplanearbetet är beroende av att Lagavägen upphör som omled-
ningsväg för E6. Detaljplanen beräknas kunna påbörjas år 2023. 
 
Arkeologisk undersökning, samt översvämningsutredning med dag-
vattenhantering kan påbörjas innan formellt planarbete startas upp. 
Med hänvisning till taxa fastställd av kommunfullmäktige ska kom-
munstyrelsen ta ut 14 280 kronor i avgift för planbeskedet. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 7 september 2021 § 161 
Samhällsbyggnadsnämnden beslut den 25 augusti 2021 § 141 
Tjänsteskrivelse TJB055-21 
Ansökan planbesked för kvarteret Laxen, inkommen 2019-09-11 
Skissförslag på ny bebyggelse i kvarteret Laxen inkommen 2021-05-
05 
Skissförslag på Stortorget och Hästtorget inkommen 2021-05-05 
Prioriteringslista för planer 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar Erling Cronqvist (C), Ove Bengtsson (S), Mar-
gareta Jonsson (L), Bertil Johansson (LP), Ann-Heléne Djivjak (SD), 
Peter Berndtsson (SD), Karl-Fredrik Klinker (MED) inte i handlägg-
ningen av ärendet. 

  forts 
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Val av ordförande för ärendet 
Då ordförande anmält jäv och förste och andre vice ordförande inte 
är närvarande på sammanträdet ska enligt reglemente med föreskrif-
ter om nämndernas arbetsformer 3:2 § 33 den till åldern äldste leda-
moten tjänstgöra som ordförande tills den tillfälliga ordföranden har 
utsetts. Lars Gustafsson (KD) är den äldste ledamoten i kommunsty-
relsen.  
 
Ordförande lägger fram förslaget att Lars Gustafsson (KD) går in 
som ordförande för ärendet och finner att kommunstyrelsen bifaller 
detsamma. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Eric Semb (M) med instämmande från Eva M Larsson (MP) samt 
Åke Hantoft (C): Bifall till ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 
skett. 
 
 
_____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Sven Palmkvist, sven.palmkvist@telia.com 
Lars-Göran Persson, lars-goran.persson@laholmssparbank.se 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

mailto:sven.palmkvist@telia.com
mailto:lars-goran.persson@laholmssparbank.se
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§ 181 Dnr 2021-000262  
 
Prioritering av detaljplan för kvarteret Hästen, Hästen 2, 3, 4, 6 
och 7 i Laholm 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen placerar detaljplanen för kvarteret Hästen på plats 
nummer 1 i väntelistan för detaljplaner. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav den 9 februari 2010 § 29 miljö- och bygg-
nadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplan för Hästen 2, 3, 4, 6 
och 7. 
 
En detaljplan för området togs fram under åren 2010 fram till år 
2017, då kommunfullmäktige den 31 januari 2017 § 2 antog detalj-
planen. 
 
Detaljplanen överklagades och regeringen beslutade den 3 oktober 
2019 (Fi2019/01233/SPN) att kommunens antagandebeslut skulle 
upphävas. 
 
Under år 2020 och under våren 2021 har underlag tagits fram för att 
kunna starta upp detaljplanearbetet igen. Det är därmed aktuellt att 
nu ta fram förnyade planhandlingar. 
 
Ett planavtal har tecknats med berörd exploatör som syftar till att 
fastställa fördelningen av kostnader och åtaganden i samband med 
detaljplanläggningen. Förutsättningen för att kommunen påbörjar 
detaljplanearbetet är ett giltigt planavtal. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beredningsutskott har den 11 augusti 
2021 § 128, godkänt planavtalet för detaljplanearbetet för kvarteret 
Hästen, Hästen 2, 3, 4, 6 och 7 i Laholm. 
 
I samband med att detaljplanen startas upp igen är det även aktuellt 
att prioritera in ärendet i prioriteringslistan för detaljplaner. Detalj-
planen föreslås få plats nummer 1 i väntelistan för detaljplaner. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 7 september 2021 § 162 
Tjänsteskrivelse TJB051-21 
Prioriteringslista för detaljplaner 
  Forts 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Bertil Johansson (LP) med instämmande från Ann-Heléne Djivjak 
(SD): Bifall till ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 
skett. 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
S Påhlsson Fastigheter AB 
Doktorsstigen 1 
312 31 Laholm 
 
Meddelande om förändrad prioritering av detaljplaneärende 
 
Laholms pastorat 
Danska vägen 1 
312 31 Laholm 
 
Aitatse AB 
Ängelholmsvägen 58 
312 34 Laholm 
 
Hemtrevligt snickeri och fastighets AB 
Bågegatan 3 
283 36 Osby 
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§ 182 Dnr 2021-000258  
 
Kommunstyrelsens uppföljning 2 för 2021 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner budgetuppföljning 2 för år 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 
ska budgetuppföljningar med prognoser på årsskiftet redovisas för 
kommunfullmäktige vid två tillfällen varje år. 
 
Den första budgetuppföljningen utgår från redovisningen per sista 
april och den andra per sista augusti. Den sistnämnda budgetutfalls-
prognosen knyts samman med delårsrapporten och redovisas till 
kommunfullmäktige vid ett och samma tillfälle under oktober.  De-
lårsrapporten upprättas också efter redovisningen per den 31 augusti. 
 
I den nu förestående uppföljningen ska nämnderna dessutom lämna 
underlag till uppföljningen av de gemensamma resultatmålen som 
kopplats till de inriktningsmål som särskilt pekats ut som angelägna 
i kommunplanen. Nämnderna ska även samtidigt följa upp de 
nämndsspecifika resultatmålen i sina respektive nämndsplaner. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 7 september 2021 § 163 
Kommunstyrelsens budgetuppföljning 2 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 
skett. 
 
_____ 
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§ 183 Dnr 2020-000375  
 
Uppföljning av den interna kontrollen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av den interna kontrollen 
för första halvåret 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för intern 
kontroll i Laholms kommun ska nämnderna varje år anta en särskild 
plan för uppföljning av den interna kontrollen. Kommunstyrelsen har 
den 9 februari 2021 § 32 antagit internkontrollplan för 2021. Kon-
trollen ska rapporteras till kommunstyrelsen efter halvårsskiftet och 
efter årets slut. 
 
Rapporten ska innefatta omfattningen av utförd uppföljning, utfallet 
och eventuellt vidtagna åtgärder. Kommunledningskontoret har nu 
sammanställt resultatet av uppföljningen efter första halvåret 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 7 september 2021 § 164 
Kommunledningskontorets rapport om uppföljning av den interna 
kontrollen efter första halvåret 2021. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 
skett. 
 
_____ 
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§ 184 Dnr 2016-000188  
 
Beställning av Kommunfastigheter i Laholm AB om renovering 
av Smedjebackens kök  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beställer härmed en ombyggnad av Smedjeback-
ens kök.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beställde den 9 maj 2016 en förstudie av Kom-
munfastigheter i Laholm AB för renovering av köket på Smedje-
backen i Knäred.  
 
Den 11 december 2018 inkom förstudien till kommunstyrelsen. 
I förstudiesvaret framkom att köket har en grund från när fastigheten 
byggdes 1981 och har ett omfattande renoveringsbehov. 
 
Kompletteringar av förstudien har därefter gjorts den 8 mars 2019 
samt den 19 maj 2021. I kompletteringarna har Kommunfastigheter 
i Laholm AB presenterat två olika kostnadsalternativ som bygger på 
kökets kapacitet. Ungefärlig renoveringskostnad för en kapacitet på 
600 portioner uppgick till 20 056 250 kr och för en kapacitet på 1100 
portioner 21 656 250 kr. 
 
Den 1 juni 2020 beställde kommunstyrelsens ledningsutskott även 
en förstudie avseende en förskola i delar av Smedjebacken. 
 
Med anledning av inkommen förstudie för renovering av Smedje-
backens kök har kommunstyrelsen remitterat ärendet till berörda 
nämnder; samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och barn- och 
ungdomsnämnden för yttrande senast den 27 augusti 2021. 
 
Barn- och ungdomsnämnden ställer sig positiva till en renovering av 
Smedjebackens kök och framför att köket behöver klara att försörja 
befintliga skolor i Knäred och Hishult samt den nya förskolan i 
Knäred och den befintliga förskolan i Hishult. 
 
 
 
 
 
  Forts 
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Socialnämnden ser inte att en omfattande renovering av köket på 
Smedjebacken är nödvändig utifrån de förstudier socialnämnden 
gjort avseende särskilt boende. Nämnden kommer att ha fortsatt 
behov av mat till Björkebogården, 24 platser. Införande av kyld 
mat innebär att Smedjebacken inte behöver ha kapacitet för 
matdistribution. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden som idag är den nämnd som ansvarar för 
bla centralköken anser att en kapacitet på 1100 portioner är behovet.  
Det finns även ett behov av omställningskök vid eventuella akuta 
händelser men även vid eventuella krislägen.  
Ett beredskapskök behövs i norra delen av Laholms kommun. 
 
Sammanfattningsvis anses behovet vara en kapacitet på 1100 port-
ioner.  
 
Beslutsunderlag 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse den 2 september 2021. 
Kommunfastigheter i Laholm Ab:s skrivelse den 19 maj 2021. 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 25 augusti 2021. 
Barn- och ungdomsnämndens beslut den 25 augusti 2021. 
Socialnämndens beslut den 24 augusti 2021. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bertil Johansson (LP) med instämmande från Lars Gustafsson (KD), 
Annita Asplid: Bifall till ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 
skett. 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfastigheter i Laholm AB 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Barn- och ungdomsnämnden 
Socialnämnden 
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§ 185 Dnr 2021-000217  
 
Yttrande till kommunrevisionen om Granskning av bemötande 
och tillgänglighet  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar kommunikationsenhetens tjänsteskri-
velse som svar på revisorernas granskning. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunrevisorerna i Laholms kommun har granskat huruvida kom-
munstyrelsen och nämnderna tillförsäkrar kommuninvånarna ett gott 
bemötande och en god tillgänglighet. Revisionen begär kommunsty-
relsens svar med anledning av granskningsrapporten senast den 15 
september 2021. 
 
Revisionens samlade bedömning är att arbetsprocessen som ska leda 
till att medborgarna får ett gott bemötande inte är tillräckligt struktu-
rerad och tydlig. Bedömningen grundar sig på att det saknas en tydlig 
ansvarsfördelning och struktur för arbetet. Samordningen för det 
kommunövergripande arbetet avseende bemötande och tillgänglig-
het brister. Vidare saknas en analys och handlingsplan utifrån resul-
tatet av uppföljningen av arbetet. Granskningen visar att det skiljer 
sig mellan nämnderna i hur utförligt de följer upp inkomna syn-
punkter och klagomål.  
 
Kommunrevisionen bedömer dock att tillgänglighet och bemötande 
överlag är av god kvalitet utifrån resultatet av sin telefon- och e-post-
granskning. 
 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisionen kommun-
styrelsen att: 
 
- Tydliggöra ansvaret för arbetet med bemötande och tillgänglig-

het. 
- Se över behovet av att samordna det kommunövergripande arbe-

tet med bemötande och tillgänglighet. 
 
Vidare rekommenderar revisionen kommunstyrelsen och nämnderna 
att: 
 
- Vidta åtgärder utifrån mätningarnas resultat, samt dokumentera 

för att underlätta en uppföljning. 
  forts 
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Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 7 september 2021 § 167 
Kommunikationsenhetens tjänsteskrivelse den 25 augusti 2021. 
Kommunrevisionens granskning om bemötande och tillgänglighet 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bertil Johansson (LP): Bifall till ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 
skett. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunrevisionen 
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§ 186 Dnr 2021-000180  
 
Yttrande till Naturvårdsverket om förslag till Danmarks havs-
plan och strategisk miljöbedömning 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Laholms kommun vill lämna följande yttrande till Naturvårdsverket: 
 
Laholms kommun ser risk med överexploatering och överutnyttjande 
av havets resurser. Vad får den samlade kumulativa effekten för kon-
sekvenser på den biologiska mångfalden i havet. Hur påverkas havs-
områden utanför Danmarks gränser. Hur påverkar det möjligheten 
för att uppnå EU:s ramdirektiv för vatten. 
 
Ärendebeskrivning 
Naturvårdsverket har remitterat förslag till Danmarks havsplan och 
efterfrågar eventuella synpunkter på det framtagna förslaget senast 
den 27 september 2021. Detta för att Sverige sedan kunna lämna ett 
samlat svar till danska myndigheter senast den 30 september. Syn-
punkterna bör i första hand fokusera på hur genomförandet av havs-
planen kan påverka Sveriges miljö inklusive hälsofrågor.   
 
Miljøstyrelsen i Danmark har underrättat länderna runt Östersjön och 
vid Nordsjön om att ett förslag till havsplan och en strategisk miljö-
bedömning för Danmarks havsplan har tagits fram.  Det är Danmarks 
första plan som planlägger användningsområde för havsområdet.  
 
I exploateringsplanerna till havs finns områden för vindkraft, artifi-
ciella öar ”energiöar” (tex sandöar eller tekniska installationer), 
sandutvinning, sten- och grusutvinning, fiskodlingar, mus-
selodlingar, nya farleder (ny Kattegattlänk). I Nordsjön finns ett stort 
område för C02 lagring på havsbotten samt olje- och gasprospekte-
ring från havsbotten. 
 
Hela planen finns tillgänglig på en interaktiv karta: https://hav-
plan.dk/en/page/info 
 
Samhällsutvecklings strategigrupp har tagit del av förslaget och fö-
reslår att följande synpunkter lämnas till Naturvårdsverket: 
 
Vi ser risk med överexploatering och överutnyttjande av havets re-
surser. Vad får den samlade kumulativa effekten för konsekvenser 
på den biologiska mångfalden i havet.  
  forts 
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Hur påverkas havsområden utanför Danmarks gränser. Hur påverkar 
det möjligheten för att uppnå EU:s ramdirektiv för vatten. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 7 september 2021 § 168 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 augusti 2021. 
Hela planen finns tillgänglig på en interaktiv karta: https://hav-
plan.dk/en/page/info 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Christer Sjöberg (M): Bifall till ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 
skett. 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Naturvårdsverket 
 

https://havplan.dk/en/page/info
https://havplan.dk/en/page/info
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§ 187 Dnr 2021-000224  
 
Yttrande till socialdepartementet om delbetänkande av Utred-
ningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och 
unga SOU 2021:34 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom föreslaget yttrande, med tillägg 
att stödinsatser och utveckling för barn 0-6 år inom förskolans om-
råde saknas i betänkandet, och beslutar att skicka detta som svar till 
socialdepartementet. 
 
Ärendebeskrivning 
Laholms kommun är en av flera remissinstanser i Sverige som fått 
möjligheten att svara på betänkandet SOU 2021;34 Börja med bar-
nen. I delbetänkandet presenteras olika förändringar som gemensamt 
ska leda till en bättre hälsa för barn och unga.  
 
Ett kommunövergripande yttrande har tagits fram av tjänstemän 
inom socialförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen och kul-
tur- och utvecklingsförvaltningen, där de ställer sig bakom utred-
ningens förslag, vilka tillsammans bedöms bidra till en god och nära 
vård för barn och unga med tydlig inriktning på, att genom samver-
kan, främja hälsa. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 7 september 2021 § 169 
Yttrande daterat den 26 augusti 2021 
SOU 2021:34 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Gustafsson (KD): Bifall till ledningsutskottets förslag. 
 
Annita Asplid (S): Yrkar tillägg till ledningsutskottets förslag att 
stödinsatser och utveckling för barn 0-6 år inom förskolans område 
saknas i betänkandet. 
 
 
 
 
  forts 
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forts 
 

Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
 
Ordföranden lägger därefter fram Annita Asplids (S) tilläggsförslag 
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 
skett. 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Socialdepartementet 
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§ 188 Dnr 2021-000213  
 
Yttrande till Halmstads kommun om Plan för olycksförebyg-
gande verksamhet 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lämnar följande synpunkt: 
 
Laholms kommun har granskat Halmstad kommuns plan för olycks-
förebyggande verksamhet och funnit det väl skrivet. Laholms kom-
mun har inga synpunkter på planen och dess innehåll. 
 
Ärendebeskrivning 
Laholms kommun har från Halmstads kommun mottagit ett förslag 
på plan för olycksförebyggande verksamhet. Kommunstyrelsen har 
remitterat ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Do-
kumentet utgör Halmstads kommuns handlingsprogram för förebyg-
gande verksamhet enligt 3 kapitlet 3 och 8 § enligt Lag (2003:778) 
om skydd mot olyckor (LSO). 
 
Halmstads och Laholms kommuner samarbetar inom området skydd 
mot olyckor såväl avseende operativa insatser och förberedelser som 
i det olycksförebyggande arbetet och vid olycksutredningar och in-
satsutvärderingar. Många utav de risker som Halmstads kommun 
identifierat delas av eller påverkar även Laholms kommun och La-
holms kommun ser fram emot att följa Halmstads arbete med de am-
bitioner som beslutats i plan. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 7 september 2021 §170 
Tjänsteskrivelse den 21 juli 2021 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 25 augusti 2021 § 153 
Plan för olycksförebyggande verksamhet, Halmstads kommun 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 
skett. 
 
  forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 27 

Kommunstyrelsen 2021-09-14  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

forts 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Halmstads kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 189 Dnr 2021-000244  
 
Kommunstyrelsens sammanträdesplan 2022  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar sammanträdesplan för kommunstyrelsen 
och dess ledningsutskott för år 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt 23 § i kommunstyrelsens reglemente sammanträder kommun-
styrelsen på dag och tid som kommunstyrelsen bestämmer. 
 
Följande sammanträdesdagar och tider föreslås för år 2022: 
 
Månad KSLU KSPU KS 
 Tisdagar Tisdagar Tisdagar 
Januari 4  11 
Februari 1 1 8 
Mars 8  15 
April 5 5 12 
Maj 3 3 10 
Juni 31/5 31/5 7 
Augusti 9  16 
September 6 6 13 
Oktober 4 4 11 
November 1  8 
December 29/11 29/11 6 
    
Sammanträdes-
tid 

08.30 13.00 08.30 

Sammanträdes-
rum 

Duvan Duvan Svanen 

 
KS – Kommunstyrelsen 
KSLU – Kommunstyrelsens ledningsutskott 
KSPU – Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bertil Johansson (LP): Bifall till ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
 
  forts 
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forts 
 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 
skett. 
 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 7 september 2021 § 171 
Kanslienhetens tjänsteskrivelse den 9 augusti 2021. 

 
__ 
 
Beslutet skickas till: 
Socialnämnden 
Barn- och ungdomsnämnden 
Kultur- och utvecklingsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 190 Dnr 2019-000262  
 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av kultur- och utvecklingsnämndens 
redovisning av nämndens arbete med gymnasieskolan. 
Kommunstyrelsen beslutar att bjuda in representanter från polisen, 
Räddningstjänsten samt kommunens säkerhetsenhet till styrelsens 
sammanträde i oktober för att belysa tryggheten i kommunen.  
 
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 17 augusti 2021 att bjuda in kultur- 
och utvecklingsnämnden till styrelsens sammanträde i september för 
att redovisa sitt arbetet med gymnasieskolan. Ordförande för kultur- 
och utvecklingsnämnden, Ove Bengtsson och förvaltningschef And-
reas Meimermondt deltog på sammanträdet. 
 
Ann-Heléne Djivjak (SD) med instämmande från Eric Semb (M): 
Förslag om att bjuda in berörda funktioner för att prata om trygg-
heten i Laholms kommun.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 
skett. 
 
 
  Forts 
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forts 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Representanter för polisen, Räddningstjänsten & kommunens säker-
hetsenhet 
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§ 191 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 8 september 2021 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan till kommunstyrelsen om de kan lägga re-
dovisningen till handlingarna och finner att så kan ske. 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 
skett. 
 
_____ 
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§ 192 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 2021-09-09 
Företeckning över synpunkter och förslag till kommunstyrelsen 
2021-09-09  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan till kommunstyrelsen om de kan lägga re-
dovisningen till handlingarna och finner att så kan ske. 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 
skett. 
_____ 
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§ 193 Dnr 2021-000003  
 
Informationsärenden 2021 
 
Uppföljning av användningen av kommunen presentkort 
Kristoffer Dehlin 
 
Information från kommunchefen 
Kristoffer Dehlin 
_____ 
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