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§ 235 Dnr 2014-000352  
 
Kommunal vatten och avloppsplanering för Laholms kommun  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen återemitterar ärendet. 
 
Ärendebeskrivning 
En kommunal vatten- och avloppsplan (VA-plan) omfattar hela 
kommunen, både inom och utanför verksamhetsområdet för all-
männa vattentjänster. Syftet är att upprätthålla en socialt, ekonomiskt 
och ekologiskt hållbar vatten- och avloppsförsörjning i hela kommu-
nen och att bidra till god vattenstatus i kommunens yt- och grundvat-
ten. 
 
VA-planen är ett av flera styrdokument som fastställs av kommun-
fullmäktige och som syftar till att leda, samordna och följa upp ut-
vecklingen av kommunen i önskad riktning. Planen skall vara sty-
rande för berörda nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag, och 
skall ligga till grund för budget- och verksamhetsplaneringen.  
 
En VA-plan består av tre delar; en översikt som beskriver nuläge och 
omvärldsfaktorer, en VA-policy som är ett styrdokument som be-
stämmer strategiska vägval och riktlinjer för hantering av priorite-
ringsgrunder, samt en handlingsplan som innehåller konkreta åtgär-
der. 
 
I Kommunplan 2014 beslutades att Laholms kommun skulle ta fram 
en VA-plan. I samband med detta söktes pengar från LOVA (statligt 
stöd till lokala vattenvårdsprojekt), vilket beviljades i mars 2015.  
 
Vid kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde 2019-10-08 
fattades beslut att Halmstad och Laholms VA-policy och VA-plane-
ring så långt som möjligt skulle samordnas och att samordningen 
skulle ledas av LBVA, då det är främst den organisationen som kom-
mer att använda planen. Den 12.e maj 2020 beslutade kommunsty-
relsen om VA-policyn som skulle ligga till grund för arbetet med 
handlingsplanen.  
 
En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från alla tre organisation-
erna, samt konsulter, har arbetat med VA-planen och denna remitte-
rades i juni 2021 till b.la samtliga kommunens nämnder, grannkom-
munerna, Länsstyrelsen, LBVA AB, Naturskyddsföreningen, LRF 
med flera.   Forts. 
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Forts. 
 
Förslaget till VA-plan gjordes även tillgängligt för allmänheten via 
kommunens hemsida. Vid remisstidens utgång hade 14 yttrande in-
kommit, med över 100 olika synpunkter, vilka redovisas och bemöts 
i samrådsredogörelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Samrådsredogörelse 
Beslut Kommunstyrelsen 8:e juni 2021 § 146 
Utkast till VA-plan (del 1-3 med bilagor) Laholms kommun 
Beslut Kommunstyrelsen den 12:e maj 2020 § 104 
Beslut Kommunstyrelsens ledningsutskott den 8:e oktober 2019 § 
213 
Miljöpolicy Laholms kommun antagen i KF 26:e juni 2018 § 67 
Beslut Kommunstyrelsen den 2.e december 2014 § 231 
Beslut Miljö- och byggnadsnämnden den 22:a oktober 2014 § 145 
Beslut Kommunfullmäktige den 26:e november 2013 § 179 
Vägledning för kommunal VA-planering, Havs och vattenmyndig-
hetens rapport 2014:1 
Beslut Länsstyrelsen i Hallands län 25:e mars 2015 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Erling Cronqvist (C): Ärendet ska återemitteras. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 
och finner att kommunstyrelsen återremitterar ärendet. 
_____ 
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§ 236 Dnr 2021-000333  
 
Särskilda boendes placering inom Laholmshemskoncernen  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att Laholmshemskoncernens fas-

tighetsbestånd avseende särskilda boenden ska fortsatt vara pla-
cerade i moderbolaget Laholmshem AB 

2. Kommunfullmäktige beslutar att förvärvet av Tangon överförs 
från Kommunfastigheter i Laholm AB till Laholmshem AB. 

3. Laholmshem AB ska göra anpassningar till följd av räntereduce-
ringen om 1,0 procentenheter i hyressättningen med en halv ef-
fekt under 2022 och därefter uppgå till hel effekt. 

4. Laholmshem får i uppdrag ta fram och justera förslag på befint-
liga blockhyresavtal utifrån justering av räntemarginalen i hyres-
kalkylen utifrån besluten i punkterna 1 och 2. 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 mars, § 29, 2021 om att en 
avveckling av föreningen Riksbyggens kooperativa Hyresrättsför-
ening Tangon i Laholm skulle genomföras tillsammans med den 
andra stiftande parten, Riksbyggen Sverige. 

I samma beslut deklarerade kommunfullmäktige utifrån avtal och 
överenskommelse med Riksbyggen att Kommunfastigheter i Laholm 
AB skulle förvärva fastigheten. Förvärvet beräknas genomföras i 
månadsskiftet november/december 2021. 

Utöver ovan beskrivna delar i marsbeslutet gavs ett uppdrag till kom-
munstyrelsen och Laholmshem AB att utreda och beskriva vilka 
verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser en överflytt av 
befintliga särskilda boenden i Laholmshems regi till Kommunfastig-
heter i Laholm AB skulle medföra. Utredningen skulle återrapporte-
ras senast december 2021. 

Kommunstyrelsen förvaltning föreslår att placeringen i fortsätt-
ningen också kommer vara i Laholmshem AB.  

Förslaget grundar sig i de ekonomiska effekterna för såväl kommu-
nen som för Laholmshem AB.  

  Forts. 
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Forts. 

Även flertalet mjuka delar beaktas i förslaget samt att de särskilda 
boendena är hyresbostäder enligt hyreslagen vilket ger en samord-
ningsvinst när de hanteras tillsammans med Laholmshems övriga hy-
resbestånd i stället för bland kommunfastigheters verksamhetsloka-
ler. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 24 november 2021. 
_____ 
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§ 237 Dnr 2021-000166  
 
Informationssäkerhetspolicy och riktlinjer  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till Policy för in-
formationssäkerhet och personuppgiftshantering. 
 
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till Riktlinjer för in-
formationssäkerhet. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav den 10 april 2018 § 88, IT-enheten i uppdrag 
att framlägga förslag på informationssäkerhetspolicy. Uppdraget 
gavs i samband med kommunrevisionens granskning av IT-säkerhet 
och informationssäkerhet. Därefter har kommunfullmäktige i kom-
munplan för år 2021 gett kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett 
arbetssätt för informationssäkerhet. Utifrån dessa uppdrag har kom-
munstyrelsens förvaltning tagit fram förslag till policy och riktlinjer 
inom informationssäkerhet och personuppgiftshantering. 
 
Policy för informationssäkerhet och personuppgiftshantering inne-
håller Laholms kommuns viljeinriktning och grundläggande synsätt 
på en övergripande nivå gällande arbetet för informationssäkerhet i 
organisationen. Policyn gäller för alla verksamheter i kommunen, in-
klusive kommunala bolag. 
 
Riktlinjer för informationssäkerhet utgår från Laholms kommuns po-
licy för informationssäkerhet och personuppgiftshantering och ut-
trycker hur informationssäkerhet ska bedrivas inom Laholms kom-
mun. Nämnderna ansvarar för att anta riktlinjerna.  
 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för informationssä-
kerhetsarbetet. I detta ligger ett ansvar för att upprätta en organisat-
ion kring informationssäkerhet som fungerar som stöd till kommu-
nens förvaltningar för att uppfylla informationssäkerhetsansvaret 
och ett korrekt hanterande av personuppgifter. Kommunstyrelsen har 
även ansvaret för att nämndsövergripande instruktioner och anvis-
ningar upprättas. 
 
Informationssäkerhetsarbetet ska bidra till att Laholms kommun kan 
genomföra samtliga uppdrag utan störningar samt skapa en mot-
ståndskraft och förmåga till återhämtning i de fall störningar ändå 
inträffar.  Forts. 
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Forts. 
 

Beslutsunderlag 
Policy för informationssäkerhet och personuppgiftshantering 
Riktlinjer för informationssäkerhet 
_____ 
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§ 238 Dnr 2021-000204  
 
Ändring i kommunfullmäktiges arbetsordning 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till arbetsordning att 
gälla från och med den 15 oktober 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2021 § 84 att bilda en 
parlamentarisk grupp som får en bredare förankring vad gäller för-
ändringar av den politiska organisationen till kommande mandatpe-
riod. Gruppen bör bestå av en representant från varje parti som är 
representerat i kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning lägger nu fram förslag på ändring i 
kommunfullmäktiges arbetsordning för att ovanstående beslut ska 
kunna verkställas. 
 
Inför innevarande mandatperiod inrättades en arvodesberedning med 
uppgift att bereda frågor och ärenden som rör ekonomiska ersätt-
ningar och andra arbetsvillkor för kommunens förtroendevalda samt 
kommunens stöd till de politiska partierna. Frågor om den politiska 
organisationen skulle beredas av kommunstyrelsen och styrelsens 
personal- och organisationsutskott. 
 
Föregående mandatperiod fanns en demokrati- och organisationsbe-
redningen vars uppgift var att bereda frågor och ärenden som rör 
kommunens arbete med att utveckla och fördjupa den kommunala 
demokratin i syfte att öka medborgarnas möjligheter till insyn och 
deltagande, utformningen av kommunens politiska organisation 
samt ekonomiska ersättningar och andra arbetsvillkor för kommu-
nens förtroendevalda. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att demokrati- och organisat-
ionsberedningen återinsätts när ny mandatperiod inleds. På så vis be-
reds återigen arvodesfrågorna och frågor om den politiska organisat-
ionen samlat. Ansvaret för förvaltningarnas interna organisation 
kvarstår på kommunstyrelsen och nämnderna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 12 november 2021. 
Arbetsordning för kommunfullmäktige. 
_____ 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Kommunstyrelsen 2021-12-07  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 239 Dnr 2021-000245  
 
Framtida användning av strandområdet i Laholms kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet utgår. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ledningsutskott gav den 10 augusti § 158 kom-
munchefen i uppdrag att ta ett helhetsgrepp kring den framtida an-
vändningen av strandområdet i Laholms kommun. Slutredovisning 
ska ske senast på ledningsutskottets sammanträde den 30 november 
2021. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med samhällsbygg-
nadsförvaltningen och kultur- och utvecklingsförvaltningen tagit 
fram en handlingsplan med förslag på aktiviteter, ansvarsfördelning, 
budget och tidsplan. Handlingsplanen redovisar samtliga aktiviteter 
som identifierats inom uppdraget. Tillhörande tidsplan utgår från att 
aktiviteterna ska genomföras innan kommande badsäsong. Aktivite-
terna är inte inarbetade i budgetprocessen för 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 17 november 2021 
Bilaga Aktivitets-, ansvars- och budgetplan Stranden 
_____ 
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§ 240 Dnr 2021-000306  
 
Beställning av ombyggnad av före detta rektorsbostad och fri-
tidshem Sunnanäng, Ahla 3:42 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beställer en ombyggnad av före detta rektorsbo-
staden, del av Ala 3:70 enligt bolagets kostnadsbedömning. 
 
Ärendebeskrivning 
Ahla folkskola byggdes 1931 tillsammans med de två så kallade 
lärarbostäderna som flankerar entrévägen fram mot skolbyggnaden.  
 
Den västra byggnaden, en gång i tiden rektorsbostad, är ett 1,5-plans-
hus. Byggnaden har en yta på ca 238 bruksarea fördelat på 5 rum och 
kök. 1992 byggdes byggnaden om till ett fritidshem kallat 
Sunnanäng. 
 
I början av 2000-talet byggdes Ahla skolan om och fritidshemmet 
Sunnanäng flyttades till själva skolbyggnaden. Byggnaden har sedan 
dess använts som förråd och varit kallställd. Byggnaden har fått en 
del skador till följd av stormen Gudrun 2005. 
 
Bolaget har gjort en kostnadsbedömning för att åtgärda de skador 
som uppkommit och möjliggöra användning av byggnaden till före-
ningslokal. Kostnaderna bedöms landa på mellan 1,4-1,6 mkr och 
generera en hyresökning för kommunen på 32 000-50 000 kr/år. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse den 18 november 2021. 
Kommunfastigheter i Laholm AB:s skrivelse den 11 oktober 2021. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bertil Johansson (LP) med instämmande av Roland Norrman (M): 
Bifall till ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfastigheter i Laholm AB 
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§ 241 Dnr 2021-000342  
 
Löneöversyn 2022 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1.  Kommunstyrelsen beslutar att prioritera följande grupper i löne-

översynen år 2022: 
 

- Rektorer i grundskolan 
- Skolsköterskor 
- Lärare åk 7-9 
- Gymnasielärare inom naturvetenskapliga ämnen 
- Bibliotekarier 
- Bygglovshandläggare 
- Planarkitekter 
- Sjuksköterskor 
- Socialsekreterare med myndighetsutövning 

 
2.  Kommunstyrelsen beslutar att ovanstående prioriterade grupper 

ges 0,2 % från det totala utrymmet på 2,2 % under förutsättning 
att fullmäktige beslutar enligt föreslagen budget från kommun-
styrelsen. 

 
Ärendebeskrivning 
I den årliga löneöversynen för 2022 har följande grupper framhållits 
som grupper som förvaltningscheferna önskar att prioritera. Vid en 
analys av statistiken så är äskandena fullt rimliga i förhållande till 
omkringliggande kommuners löneläge och rekryteringsläget. Försla-
get är att följande grupper prioriteras: 
 
- Rektorer i grundskolan 
- Skolsköterskor 
- Lärare åk 7-9 
- Gymnasielärare inom naturvetenskapliga ämnen 
- Bibliotekarier 
- Bygglovshandläggare 
- Planarkitekter 
- Sjuksköterskor 
- Socialsekreterare med myndighetsutövning 
 
Denna analys har gjorts utifrån sammanställd statistik i systemet Lö-
nelänken och i lönekartläggning. 
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Förslaget från verksamhet personal, under förutsättning att fullmäk-
tige beslutar om föreslagen budget är att 0,2 % fördelas från det totala 
utrymmet på 2,2 % till de prioriterade grupperna. 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhet HR och löns tjänsteskrivelse den 22 november 2021. 
Lönestatistik 2021. 
Jämförelse kommuner - löneöversyn 2021. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Gustafsson (KD): Bifall till personal- och organisationsutskot-
tets förslag. 
Karl-Fredrik Klinker (MED): Även gruppen undersköterskor ska pri-
oriteras. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram personal- och organisationsutskottets för-
slag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med förslaget. 
 
Reservation 
Karl-Fredrik Klinker (MED) 
_____ 
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§ 242 Dnr 2021-000337 

Pris för värdeskapande medarbetare 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Laholm kommuns pris för värdeskapande medarbetare 2021 tilldelas 
XXXX. 

Ärendebeskrivning 
Laholm kommuns pris för värdeskapande medarbetare om 10 000 kr 
utdelas till en medarbetare eller arbetsgrupp på ett utmärkande sätt 
ska ha bidragit till en god kultur och varit goda ambassadörer för 
Laholms kommun, genom att på ett föredömligt sätt arbetat efter vår 
värdegrund; glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott före-
döme. Värdeskapande medarbetare ska ha visat en god förmåga att 
ta egna initiativ och att förmedla värdegrundsarbetet och sin kompe-
tens vidare till andra. 

Priset ska tilldelas en medarbetare eller en arbetsgrupp. 

Prissumman är 10 000 kronor och skall användas till kompetenshö-
jande insatser. 

23 nomineringar har inkommit för pris för värdeskapande medarbe-
tare 2021 

Beslutsunderlag 
Sammanställning nomineringar pris för värdeskapande medarbetare 
2021 
Nomineringar till pris för värdeskapande medarbetare 2021 
Tjänsteskrivelse pris för värdeskapande medarbetare 2021 
_____ 
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§ 243 Dnr 2021-000338 

Innovationspris 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Laholm kommuns innovationspris tilldelas XXXX. 

Ärendebeskrivning 
Laholm kommuns innovationspris om 10 000 kr utdelas för att upp-
märksamma speciellt goda insatser som görs i vår organisation, som 
genom förnyelse och innovation har ökat nyttan för kommunens in-
vånare. Viktigt är också att visat en god förmåga att ta egna initiativ 
och att förmedla kompetensen vidare till andra.  

Priset ska tilldelas en medarbetare eller en arbetsgrupp. 

Prissumman är 10 000 kronor och skall användas till kompetenshö-
jande insatser. 

14 nomineringar har inkommit för innovationspriset 2021 

Beslutsunderlag 
Sammanställning nomineringar innovationspris 2021 
Nomineringar till innovationspris 2021 
Tjänsteskrivelse Innovationspris 2021 
_____ 
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§ 244 Dnr 2021-000252 

Miljöpris 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Laholms kommuns miljöpris 2021 tilldelas XXXX. 

Ärendebeskrivning 
I kommunens föreskrifter för miljöpriset framgår att Laholms kom-
mun varje år delar ut miljöpriset som stöd, uppmuntran eller belöning 
för i kommunen förtjänstfullt utförd insats inom natur- eller miljö-
vård.  

Kommunstyrelsen utser pristagare. Prissumman uppgår till 10 000 
kronor. 

Det har inkommit fem nomineringar till Laholms Kommuns mil-
jöpris 2021 varav ett av förslagen är kommunal verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 18 november 2021 
Nomineringar 
_____ 
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§ 245 Dnr 2020-000376  
 
Yttrande till Halmstads kommun om Plan för transportsystem 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har inga synpunkter på granskningshandlingen 
Plan för transportsystem del 2. 
 
Ärendebeskrivning 
Halmstad kommun har inkommit med Förslag till Plan för transport-
systemet del 2: transportplan mot 2050 för granskning. Yttrande ska 
inkomma till Halmstads kommun senast den 16 januari 2022. 
 
Halmstad är en växande kommun och för att kunna växa på ett håll-
bart sätt planerar kommunen en beredskap på 23 000 bostäder. Detta 
kommer påverka transportsystemet på flera olika sätt och i samband 
med framtagandet av den kommunövergripande översiktsplanen, 
Framtidsplan 2050, gjordes ett omtag på kommunens strategiska 
transportsystemplanering. Resultatet är Plan för transportsystemet 
som är uppdelad i två delar.  
 
Plan för transportsystemet del 1: transportstrategi mot 2050. I del 1 
identifierades sex utmaningar för transportsystemet i Halmstad. 
Transportstrategi mot 2050 beskriver på ett övergripande sätt hur 
dessa utmaningar ska hanteras. De framtagna utmaningarna är; 
 
• Att planera långsiktigt i en värld i förändring 
• En växande kommun där fler ska använda samma system 
• Transportsystemet kan bromsa utbyggnadstakten 
• Stärk tillgängligheten för näringslivet 
• Halmstad – en del av tillväxtregionen Halland 
• Minska trafikens negativa konsekvenser på miljö och  
 människors hälsa 
 
Del 1 antogs av Halmstads kommunfullmäktige den 28 oktober 202. 
 
I del 2: transportplan mot 2050 fördjupas resonemangen ytterligare 
och Halmstads kommun fokuserar på de yteffektiva och hållbara 
färdsätten. Ambitionen är att år 2050 ska hälften av invånarnas resor 
ske med gång, cykel eller kollektivtrafik och utifrån denna målstyr-
ning har sedan förslag på åtgärder formats. 
 
 
  Forts. 
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Forts. 
 
Planen redovisar ambitionen kring den långsiktiga utvecklingen för 
de olika trafikslagen.  I planen redovisas också hur kommunen ska 
arbeta vidare mot ett genomförande inom trafikmiljö, klimat och mil-
jökonsekvenser.  
 
För gångtrafiken är ambitionen att minska barriärerna i staden. För 
cykel bör planering och utbyggnad ta höjd för cykelresornas olika 
syften och hastigheter. Stadsbusstrafiken ska utvecklas med avstamp 
i spårvagnsplanering och regionbusstrafiken ska även den utvecklas. 
Två nya stationslägen för Västkustbanan har identifierats i Getinge 
och Trönninge. För biltrafiken ligger fokus på att tillföra länkar i 
transportsystemet som har en avlastande effekt på gator som idag har 
stora trafikflöden. Hamnen och flygplatsen ska fortsätta att utveck-
las, samt båt- och färjetrafiken. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsutvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 17 novem-
ber 2021 
Remissbrev – granskning – Plan för transportsystemet 
Granskningshandling Plan för transportsystemet del 2 
Samrådsredogörelse del 2 transportplan. 
Exempel på livsrum. 
 
Beslutet skickas till: 
Halmstad kommun 
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§ 246 Dnr 2021-000315  
 
Yttrande till samhällsbyggnadsnämnden om ändring av hand-
lingsprogram för skydd mot olyckor 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har inga synpunkter på handlingsprogrammet. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har skickat ett nytt handlingsprogram 
för Skydd mot olyckor på remiss till kommunstyrelsen.  
 
Handlingsprogrammet visar på hur räddningstjänsten är ordnad i 
kommunen, samt ett antal områden som kommunen bör arbeta mer 
med för att höja brandskyddet och räddningstjänstens förmåga. 
 
Remissen har skickats till de enheter som ligger under kommunsty-
relsen och ett svar har inkommit. Svaret var utan synpunkter. 
 
Beslutsunderlag 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse den 18 november 2021, på kom-
munstyrelsens vägnar. 
Samhällsbyggnadsnämndensprotokoll § 179 den 20 oktober 2021 
Remiss. Ändring av handlingsprogram för skydd mot olyckor. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 247 Dnr 2020-000193  
 
Kommunstyrelsens delegationsordning 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till delegationsordning, 
LFS 4.1, att gälla från och med den 1 januari 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens delegationsordning har reviderats med avseende 
på räddningstjänstens och miljöenhetens arbetsområden.  
 
Räddningstjänsten delegation föreslås ändras utifrån revideringar i 
lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explo-
siva varor som träder i kraft 1 januari 2022. 
 
Miljöenhetens delegation föreslås att ändras så att den motsvarar den 
delegation som enheten har från samhällsbyggnadsnämnden. För en-
heten innebär förslaget en förenkling och effektivisering då arbets-
sätten kan likställas för samhällsbyggnadsnämnden och kommunsty-
relsen. 
 
Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen föreslås gälla 
från och med den 1 januari 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen 
_____ 
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§ 248 Dnr 2021-000305  
 
Val av ledamot i styrelsen för Hilding Sevedsgårds Bidragsstif-
telse 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsens befriar Maria Bronelius (C) från uppdraget 

som ledamot i styrelsen för Hilding Sevedsgårds Bidragsstiftelse. 
 
2. Kommunstyrelsen utser Kaj Talik (C) till ledamot i styrelsen för 

Hilding Sevedsgårds Bidragsstiftelse för tiden till och med den 
31 december 2022. 

 
Ärendebeskrivning 
Maria Bronelius (C) har begärt att få bli befriad från samtliga poli-
tiska uppdrag i Laholms kommun. Kommunstyrelsen har den 15 ja-
nuari 2019 § 34 utsett Maria Bronelius (C) till ledamot i styrelsen för 
Hilding Sevedsgårds Bidragsstiftelse. 
 
Enligt testamentet från Hilding Sevegård ska kommunstyrelsen välja 
fyra ledamöter och en ersättare till styrelsen för Hilding Sevedsgårds 
Bidragsstiftelse. Föreskriften är att ”av styrelsens ordinarie ledamö-
ter skall en vardera vara bosatt inom förutvarande Laholms, Veinge 
och Knäreds landskommuner”. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse den 13 oktober 2021. 
_____ 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 21 

Kommunstyrelsen 2021-12-07  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 249 Dnr 2019-000262  
 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen bjuder in barn- och ungdomsnämnden, för redo-
visning av elevhälsoteamets arbete med psykisk ohälsa, till kommun-
styrelsens sammanträde i januari. Kommunstyrelsen önskade även 
en genomgång av hur skolan arbetar med orosanmälningar. 
 
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). 
_____ 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 22 

Kommunstyrelsen 2021-12-07  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 250 Dnr 2021-000001  
 
Anmälningar 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Beslut och andra dokument som kommit in till kommunstyrelsen 
sedan förra sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning över anmälningar till kommunstyrelsen 2021-12-02 
_____ 
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§ 251 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 2 december 2021 
_____ 
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§ 252 Dnr 2021-000003  
 
Informationsärenden  
 
Ärendebeskrivning 
Presentation av lokalt företag Wakeboardpark Skummeslöv 
Anna-Lena Karlsson, Henning Jorlén och Maria Jorlén. 
_____ 
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