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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 20 Dnr 2021-000312  

 

Motion angående personlig assistans och framgångsfaktorer för 

hållbar tillväxt 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige avslår motionen om personlig assistans och 

framgångsfaktorer för hållbar tillväxt. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Martin Lönnstam 

(MED) och Karl-Fredrik Klinker (MED): 

1. att Laholms kommun ser över sina regler för personlig assistans 

så att de blir mer humana och inte enbart följer minimikraven. l 

grunden vrida tillbaka till som det var tidigare så att kraven i LSS 

§ 5 och § 7 angående goda levnadsvillkor uppfylls. 

2. att Kommunfullmäktige i Laholm lever upp till och använder 

"Vision och mål 2040" som ett styrdokument för sina beslut och 

då med ett inkluderande förhållningssätt 

3. att kommunen i dialog med berörda vårdtagare i samtliga ärenden 

som är föremål för omprövningar inom LSS säkerställa en vård-

nivå som tillgodoser kravet på goda levnadsvillkor. Som exempel 

på ärenden kan vi ange de i media och genom insändare nu aktu-

ella ärendena. Vi i MED vet att det finns flera pågående ärenden 

med i grunden samma problematik där den enskilde nekas en 

vårdnivå som kan anses säkerställa goda levnadsvillkor. 

4. att säkerställa att Socialnämnden om så erfordras erhåller budget-

mässiga förutsättningar att omedelbart genomföra att-satser 1 och 

3. 

5. att motionen i sin helhet besvaras senast vid kommunfullmäkti-

ges sammanträde i februari 2022. 

 

Kommunfullmäktiges presidium har remitterat motionen till social-

nämnden för yttrande senast vid kommunfullmäktiges sammanträde-

den 22 februari 2022. 

 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avvisa förslaget gäl-

lande att Laholms kommun ser över sina regler för personlig assi-

stans. 

 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens protokoll den 25 januari 2022 § 8 

Motion den 22 oktober 2021 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP): Bifall till motionen. 

 

Kjell Henriksson (S) med instämmande av Eric Semb (M) och Lars 

Gustafsson (KD): Bifall till ledningsutskottets förslag om att avslå 

motionen. 

 

Peter Berndtson (SD): Ärendet ska återremitteras för bättre underlag 

innan beslut kan tagas. I svaret från verksamheten påstås det att det 

skulle vara svårt att utreda kostnaden för att återställa LSS till vad 

det var innan de hårda nedskärningarna. I nästa mening påstås att det 

skulle troligen bli mycket dyrt. Hur kan man veta det när man inte 

vet omfattningen? 

 

Dessutom bör en konsekvensutredning göras angående: Vad innebär 

neddragningarna inom LSS: Människor blir mer isolerade och fast i 

sina hem. Ökat tryck på att anhöriga ska ställa upp när det egentligen 

är samhällets ansvar att göra detta med risk för sjukskrivningar och 

ökat vårdbehov för dessa. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras 

och finner att ärendet ska avgöras idag.  

 

Ordföranden ställer därefter ledningsutskottets förslag till beslut mot 

Bertil Johanssons förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i 

enligt med förslaget. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 

alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 

har skett. 

 

Reservation 

Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot beslutet. 

 

Ersättarnas menig 

Karl-Fredrik Klinker (MED) instämmer i Peter Berndtsons (SD) 

förslag. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 21 Dnr 2022-000004  

 

Ansökan om kommunal borgen, Skogaby Bollklubb 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beviljar borgen till Skogaby Bollklubb om 

150 000 kronor enligt inskickad ansökan. 

 

2. Kommunfullmäktige begränsar den kommunala borgen till fem 

år. 

 

Ärendebeskrivning 

Skogaby Bollklubb har i skrivelse daterad den 29 december 2021 in-

kommit med en ansökan om kommunal borgen. Ansökan gäller bor-

gen för ett kortsiktigt lån för utbyte av gräsklippare till föreningen.  

 

Föreningens tidigare robotgräsklippare har blivit stulen vilket har 

föranlett föreningens behov av en ny. Föreningen avsikt är att inve-

stera i en större robotgräsklippare som inte är lika stöldbegärlig som 

tidigare. 

 

Föreningen har av Laholms Sparbank beviljats ett bidrag om 50 000 

kronor för ändamålet. En större robotgräsklippare kostar enligt före-

ningens ansökan 200 000 kronor. För att föreningen ska erhålla lån i 

Laholms Sparbank om 150 000 kronor kräver banken föreningen på 

en kommunal borgen. 

 

Föreningen har under pandemitider haft svårt att erhålla motsvarande 

intäktsnivå som de tidigare haft. Efter samtal med föreningens ord-

förande Jens Gustafsson står det klart att det är ett kortsiktigt lån som 

föreningen önskar och därmed en kortsiktig kommunal borgen. 

 

Föreningen ansöker om en kommunal borgen på 150 000 kronor. 

 

Om kommunfullmäktige ställer sig positiv till kommunal borgen an-

ses det rimligt att begränsa den till fem år utifrån ändamål och före-

ningens ekonomi. 

 

Beslutsunderlag 

Verksamhet Ekonomis tjänsteskrivelse den 18 januari 2022 

Ansökan om kommunal borgen den 29 december 2021 

 

 

  forts 
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forts 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP): Bifall till ledningsutskottets förslag.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 

alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 

har skett. 

_____ 
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§ 22 Dnr 2022-000018  

 

Tillfällig amorteringsfrihet för lån till ideella föreningar med 

kommunal borgen 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner tillfällig amorteringsfrihet som 

längst till och med den 31 december 2022, för de lån Laholmsortens 

Lantliga Ryttarförening, Sydhallands Skyttegille, Våxtorps Bois, 

Björbäcks Ryttarförening, Veinge Jaktskytteklubb samt Skogaby 

Bollklubb har hos kreditgivaren Laholms Sparbank, där Laholms 

kommun medgivit kommunal borgen i enlighet med kommunled-

ningskontorets tjänsteskrivelse. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har beviljat kommunal borgen till ett antal ide-

ella föreningar i kommunen. Borgen har tecknats för lån i intervall 

mellan 1 500 000 kronor och 75 000 kronor.  

 

Samtliga föreningar har sina lån hos kreditgivaren Laholms Spar-

bank. De ideella föreningarna amorterar månads- eller kvartalsvis av 

sina lån till kreditgivaren. Samtliga ideella föreningar har erhållit 

kommunal borgen för att få lån hos kreditgivaren. 

 

Föreningarna har med anledning av Coronapandemin svårt att ge-

nomföra arrangemang och evenemang som föreningarna brukar ha 

som medfinansiering av verksamheten. Då intäkterna för föreningar-

nas evenemang är stora inkomstkällor kan det uppstå likviditetspro-

blem att erlägga kreditgivaren amortering enligt avtal. Även lägre 

aktivitet och deltagande i föreningarna påverkar inkomsterna. 

 

Kommunfullmäktige beviljade därför den 28 april 2020 § 57 och den 

22 december 2020 § 128 samtliga ideella förningar amorteringsfritt, 

om borgenären beviljade föreningarna detta. Laholms kommun god-

kände som borgensman att respektive förening erhöll amorterings-

frihet som längst 2021 ut.  

 

Tiden för amorteringsfriheten har nu löpt ut men problemen för för-

eningarna kvarstår. Kommunledningskontoret föreslår att Laholms 

kommun förlänger möjligheten till amorteringsfrihet för förening-

arna att gälla som längst 2022 ut. 

 

 

  forts 
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forts 

 

Följande föreningar har kommunen tecknat kommunal borgen för: 

 

Laholmsortens Lantliga Ryttarförening 

Sydhallands Skyttegille 

Våxtorps Bois 

Björbäcks Ryttarförening 

Veinge Jaktskytteklubb 

 

Kommunfullmäktige kommer att behandla en ansökan om kommu-

nal borgen från Skogaby Bollklubb. Om kommunfullmäktige bevil-

jar kommunal borgen för Skogaby Bollklubb bör även det lånet om-

fattas av amorteringsfrihet i likhet med vad som gäller för övriga för-

eningar. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 19 januari 

2022. 

 

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. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 

alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 

har skett. 

_____ 
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§ 23 Dnr 2022-000019  

 

Tillfällig amorteringsfrihet för lån till bygdegårdsföreningar 

med kommunal borgen 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner tillfällig amorteringsfrihet som 

längst till och med den 31 december 2022, för de lån Knäreds byg-

degårdsförening, Föreningen Ysby bygdegård, Hasslövs bygde-

gårdsförening, Föreningen Lagagården, Bygdegårdsföreningen 

Skoskumsgården, Våxtorps bygdegårdsförening, Mellbystrandsför-

eningen samt Solbackens bygdegårdsförening har hos kreditgivaren 

Laholms Sparbank, där Laholms kommun medgivit kommunal bor-

gen i enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har beviljat kommunal borgen till ett antal byg-

degårdsföreningar i kommunen. Borgen har tecknats för lån i inter-

vall mellan 2 800 000 kronor och 200 000 kronor.  

 

Samtliga bygdegårdar har sina lån hos kreditgivaren Laholms Spar-

bank. Bygdegårdarna amorterar månads- eller kvartalsvis av sina lån 

till kreditgivaren. Samtliga bygdegårdsföreningarna har erhållit 

kommunal borgen för att få lån hos kreditgivaren. 

 

Bygdegårdarna har med anledning av Coronapandemin svårt att få 

samlingslokalerna uthyrda i samma omfattning som tidigare. Då hy-

resintäkterna för uthyrningen är respektive förenings största in-

komstkälla kan det uppstå likviditetsproblem att erlägga kreditgiva-

ren amortering enligt avtal. 

 

Därav beviljade kommunfullmäktige den 31 mars 2020 § 31 och den 

22 december 2020 § 127, samtliga lokalägande föreningar, bygde-

gårdarna, amorteringsfritt om borgenären beviljar föreningarna 

detta. Laholms kommun godkände då i egenskap av borgensman att 

respektive förening erhåller amorteringsfrihet till och med den 31 

december 2021. 

 

Tiden för amorteringsfriheten har nu löpt ut men problemen för byg-

degårdarna kvarstår. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att La-

holms kommun förlänger möjligheten till amorteringsfrihet för byg-

degårdsföreningarna att gälla som längst 2022 ut. 

 

  forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Kommunstyrelsen 2022-02-08  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Följande föreningar har kommunen tecknat kommunal borgen för: 

 

Knäreds bygdegårdsförening 

Föreningen Ysby bygdegård 

Hasslövs bygdegårdsförening 

Föreningen Lagagården 

Bygdegårdsföreningen, Skoskumsgården 

Våxtorps bygdegårdsförening 

Mellbystrandsföreningen 

Solbackens bygdegårdsförening 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 19 januari 2022 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Roland Norrman (M) med instämmande av Bertil Johansson (LP): 

Bifall till ledningsutskottets förslag.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 

alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 

har skett. 

 

Jäv 

Kjell Henriksson (S) deltar ej i handläggningen av ärendet på grund 

av jäv. 

_____ 
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§ 24 Dnr 2021-000315  

 

Handlingsprogram för skydd mot olyckor i Laholms kommun 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar föreslaget handlingsprogram för skydd 

mot olyckor. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunen behöver enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

(LSO) ha ett handlingsprogram som redovisar hur de arbetar för att 

upprätthålla ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredstäl-

lande och likvärdigt skydd mot olyckor. 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har gett ut en 

ny föreskrift (MSBFS 2021:1) kring innehåll och struktur på kom-

munens handlingsprogram för förebyggande verksamhet och rädd-

ningstjänst. Det innebär att kommunen behöver ändra det befintliga 

handlingsprogrammet för att möta de nya kraven på struktur och in-

nehåll.  

 

Handlingsprogrammet har varit ute på remiss både externt och in-

ternt och nästa steg är antagande av kommunfullmäktige. Program-

met omfattar både förebyggande verksamhet och räddningstjänst, för 

Laholms kommun. 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 19 januari 2022 § 2 

Räddningstjänstens tjänsteskrivelse den 20 december 2021. 

Handlingsprogram för skydd mot olyckor Laholms kommun 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 

alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 

har skett. 

_____ 
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§ 25 Dnr 2018-000050  

 

Avskrivning av detaljplan för del av Mellby 1:22 i Mellbystrand 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avskriver detaljplaneuppdraget för del av Mellby 

1:22 Mellbystrand. 

 

Ärendebeskrivning 

Ct Development ansökte om planbesked för del av Mellby 1:22 den 

22 januari 2018. Ansökan avsåg detaljplaneläggning för drivmedel-

station och restaurang/snabbmat.  

 

Kommunstyrelsen beslutade den 4 december 2018 § 245 att bifalla 

planbeskedet för del av Mellby 1:22 i Mellbystrand och upprätta de-

taljplan för området.  

 

Ct Development har i mejl den 1 december 2021 angett att de inte 

längre har intresse av att etablera verksamheter på platsen och att det 

för deras del därmed inte finns behov av att göra en detaljplan för 

området. 

 

Byggnadsenheten anser inte att det finns behov av att ta fram en de-

taljplan för området om det inte längre finns en intressent för att eta-

blera verksamheter på platsen. Området är lämpligt att detaljplane-

lägga i ett större sammanhang och bör därmed avvakta planläggning 

tills förutsättningarna för kringliggande markområden är klargjorda.  

Detaljplaneärendet föreslås därmed att avskrivas. 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 19 januari 2022 § 6 

Byggnadsenhetens tjänsteskrivelse TJB-086 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP): Bifall till ledningsutskottets förslag.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 

alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 

har skett. 

_____ 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 

Kommunstyrelsen 2022-02-08  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 26 Dnr 2021-000194  

 

Överlåtelse av reservationsavtal Vallberga 4:216-4:223 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner att reservationsavtalet överlåts till 

Vallberga Fastighets AB och att även del av fastigheten Laholm 

Vallberga 4:234 ingår i reservationen. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 8 juni 2021, § 140 att godkänna re-

servationsavtal för fastigheterna Vallberga 4:216-4:223 till ALJO 

Bygg AB. Sedan reservationsavtalet godkändes har ägaren till ALJO 

Bygg AB bildat ett separat bolag för byggnationen av parhusen i 

Vallberga och önskar därför överföra reservationsavtalet till det ny-

bildade bolaget med namnet Vallberga Fastighets AB, organisations-

nummer 559328-0802.  

 

I samband med att det förra reservationsavtalet skrevs så var inte La-

holms kommun ägare av en del av marken inom exploateringsområ-

det varför denna del inte ingick i avtalet. Under hösten 2021 har kom-

munen blivit juridisk ägare av detta område, del av Vallberga 4:234, 

genom ett gåvobrev. Med anledning av detta så bör även del av La-

holm Vallberga 4:234 som är redovisad i kartbilaga till denna tjäns-

teskrivelse ingå i reservationsavtalet. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 januari 2022. 

Kartbilaga över del av Vallberga 4:234 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP): Bifall till ledningsutskottets förslag.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 

alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 

har skett. 

_____ 
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§ 27 Dnr 2021-000259  

 

Destinationsutveckling stranden Skummeslövsstrand och Mell-

bystrand 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens prioritering av 

aktivitet utifrån tidigare redovisad handlingsplan och det serviceläge 

samt den nivå som föreslås. 

 

Ovanstående beslut tas under förutsättning att kommunfullmäktige 

beslutar om medel i kompletteringsbudgeten under mars månad. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med samhällsbygg-

nadsförvaltningen och kultur- och utvecklingsförvaltningen tagit 

fram en handlingsplan med förslag på aktiviteter, ansvarsfördelning, 

budget och tidsplan för det framtida användandet av strandområdet i 

Laholms kommun. Handlingsplanen redovisar samtliga aktiviteter 

som identifierats inom uppdraget. 

 

Kommunstyrelsen tog den 11 januari 2022 § 5, del av handlingspla-

nen och beslutade att ge kommunchefen i uppdrag, att utifrån redo-

visad handlingsplan och i frågan om eventuellt markköp, lägga fram 

förslag för ställningstagande i samband med reviderad investerings-

budget och kompletteringsbudget. 

 

I utredningen kring projektet Stranden så har det framkommit förslag 

på att framskapa tre till fyra strandentréer som också hade en viss 

servicenivå på de utpekade områdena. Vid redovisningsbeslutet i 

kommunstyrelsen i januari 2022 finns en viljeinriktning och en am-

bitionsnivå att till sommaren 2022 ta fram och verkställa en strand-

entré med servicepunkt. Förvaltningen har utifrån detta tagit fram 

förslag på lokalisering och servicenivå vid en strandentré. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 25 januari 2022 

Bilaga karta översikt stranden 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP) med instämmande av Roland Norrman (M): 

Bifall till ledningsutskottets förslag.  

 

  forts 
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forts 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 

alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 

har skett. 

 

Ersättarnas mening 

Eva M Larsson (MP): Vi i MP har inget emot nya toaletter. Men med 

färskt minne av stormen Malik tycker vi i att Förvaltningsplanen 

borde vara gjord för Hållbar utveckling av stranden. Allt enligt 

Swecos utredning om erosion och klimatanpassning. 

_____ 
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§ 28 Dnr 2018-000542  

 

Revidering av kommunstyrelsens behörighetsregler 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till behörighets-

regler att gälla från och med den 9 februari 2022, då kommun-

styrelsens beslut den 12 januari 2021, § 18, ska upphöra att 

gälla. 

 

2. Kommunchefen ges i uppdrag att föra förteckning över de per-

soner som vid varje tidpunkt innehar de funktioner som anges 

i behörighetsreglerna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 12 januari 2021 § 18 om behörig-

hetsregler för kommunstyrelsen. Samtidigt uppdrog kommunstyrel-

sen till kommunchefen att föra förteckning över de personer som vid 

varje tidpunkt innehar de funktioner som anges i behörighetsreg-

lerna. Från och med den 1 januari 2022 har kommunstyrelsens för-

valtning omorganiserats. Det medför att behörighetsreglerna behö-

ver revideras. 

 

Förslaget innebär att funktionen kanslichef blir behörig att ta emot 

delgivning, kontrasignera styrelsens och dess utskotts handlingar, att 

för kommunens räkning göra överföringar mellan konton i bank mm 

samt att delta vid öppnande av anbud. Funktionen kommuncontroller 

tas bort från behörighetsreglerna. Samtidigt förslås förteckning över 

behöriga personer uppdateras. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 19 januari 

2022. 

Kommunstyrelsens behörighetsregler. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 

alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 

har skett. 

_____ 
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§ 29 Dnr 2020-000375  

 

Rapportering av uppföljningsplan för intern kontroll 2021 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av den interna kontrollen 

för andra 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 andra halvåret 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport om uppföljning av den interna kontrollen efter andra halv-

året 2021. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP) Bifall till ledningsutskottets förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 

alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 

har skett. 

_____ 
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§ 30 Dnr 2021-000352  

 

Uppföljningsplan för intern kontroll 2022 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner plan för uppföljning av den interna 

kontrollen 2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt reglementet för intern kontroll i Laholms kommun har nämn-

derna skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kontroll-

systemet inom sitt verksamhetsområde. Nämnden ska vidare varje år 

anta en särskild plan för uppföljningen av den interna kontrollen. 

Omfattningen av denna plan bestäms med utgångspunkt från den 

omfattning och volym av verksamhet som nämnden ansvarar för. 

 

Internkontrollplanen ska minst innehålla: 

- Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp. 

- Omfattningen på uppföljningen (frekvensen). 

- Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen. 

- Till vem uppföljningen ska rapporteras. 

- När rapportering ska ske. 

 

Kommunstyrelsens förvaltning har genomfört risk- och väsentlig-

hetsanalyser som visar risker och sannolikheten för att de inträffar 

samt hur allvarligt det blir om de inträffar. I många fall finns rutiner 

för att minimera riskerna. Det finns därmed god kontroll i verksam-

heten. Kommunledningskontoret bedömer att vissa av riskerna bör 

följas upp av kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret har där-

för upprättat föreliggande förslag till plan för uppföljning av den in-

terna kontrollen 2022. 

 

Beslutsunderlag 

Plan för uppföljning av den interna kontrollen 2021. 

Risk- och väsentlighetsanalys. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP) Bifall till ledningsutskottets förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

 

  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 

har skett. 

_____ 
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§ 31 Dnr 2021-000351  

 

Verksamhetsplan för kommunstyrelsens förvaltning 2022 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av verksamhetsplan för kommunsty-

relsens förvaltning. 

 

Ärendebeskrivning 

Med utgångspunkt från kommunplan, kommunstyrelsens nämnds-

plan och andra styrdokument ska verksamhetsplan för respektive för-

valtning upprättas. Verksamhetsplan för kommunstyrelsens förvalt-

ning fastställs av kommunchefen. Verksamhetsplanen är ett av kom-

munchefens verktyg för att verkställa kommunstyrelsens beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan kommunstyrelsens förvaltning 2022 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Roland Norrman (M) Bifall till ledningsutskottets förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 

alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 

har skett. 

_____ 
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§ 32 Dnr 2021-000361  

 

Kvalitetsnivåer för kommunstyrelsens verksamheter 2022 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar förslag till kvalitetsnivåer för 2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 26 februari 2019 § 24 beslutat om änd-

ringar i styrmodellen som bland annat syftat till en tydligare uppdel-

ning mellan kvalitetsstyrning och målstyrning. Beslut om kvalitets-

nivåer tas inte längre i nämndsplanen, utan ska tas upp i samband 

med internbudgeten. Genom att samordna beslut om internbudget 

med beslut om kvalitetsnivåer ska en tydligare koppling mellan re-

surs och resultat uppnås. Kommunstyrelsen beslutade om internbud-

get den 11 januari 2022 § 8.  

 

Kommunstyrelsen förvaltning har tagit fram ett förslag på nyckeltal 

med accepterade värden som i stort ska spegla kommunstyrelsens 

verksamheter. Kommunledningskontorets verksamhet är till stor del 

inriktad mot interna processer som skapar förutsättningar för andra 

verksamheter. Det innebär att de utfall som kommunstyrelsen vill se 

är beroende av andra nämnders insatser och omvärldens aktiviteter. 

Därmed blir kommunstyrelsens lednings- uppsikt- och uppföljnings-

funktion särskilt viktig för att nå de önskade resultaten. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 17 januari 2022. 

Nyckeltal med kvalitetsnivåer. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 

alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 

har skett. 

_____ 
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§ 33 Dnr 2022-000040  

 

Anställning av förvaltningschef till socialförvaltningen 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen anställer tillsvidare Daniel Johansson som för-

valtningschef för socialförvaltningen. Anställningen är på heltid med 

tillträde efter överenskommelse och med en ingångslön om 76 000 

kronor. 

 

Ärendebeskrivning 

Intervjuer har hållits med kandidater till tjänsten som förvaltnings-

chef för socialförvaltningen. Förslag framläggs att Daniel Johansson 

anställs tillsvidare som förvaltningschef för socialförvaltningen i La-

holms kommun. Anställningen föreslås på heltid med tillträde efter 

överenskommelse och med en ingångslön om 76 000 kronor. I övrigt 

föreslås samma avtal som kommunstyrelsen beslutade om den 8 de-

cember 2020 § 241 för förvaltningschefer i Laholms kommun.  

 

Avstämning med facken har gjorts och MBL-förhandling är planerad 

till den 4 februari 2022. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram personal- och organisationsutskottets för-

slag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 

med förslaget. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 

alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 

har skett. 

_____ 
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§ 34 Dnr 2022-000014  

 

Revidering av riktlinjer för kontanthantering 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsens upphäver riktlinjer för kontanthantering an-

tagna den 15 september 2015 § 187. 

 

2. Kommunstyrelsen antar föreliggande riktlinjer för kontanthante-

ring. 

 

Ärendebeskrivning 

Kontanthanteringen förändras i allt snabbare takt med nya lösningar 

och ny teknik. Nya betalsätt, Swish, har inneburit att bäst före datum 

har passerat för de tidigare riktlinjerna från 2015. 

 

Eftersom kontanter används i allt mindre utsträckning blir kassorna 

allt mindre stöldbegärliga. Det innebär att beloppsgränsen för när 

kassaredovisning ska lämnas in till kommunstyrelsens förvaltning 

ändras från 2 000 kr till 4 000 kr. 

 

Beslutsunderlag 

Verksamhet Ekonomis tjänsteskrivelse den 17 januari 2022. 

Förslag till riktlinjer för kontanthantering. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 

alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 

har skett. 

_____ 
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§ 35 Dnr 2022-000024  

 

Revidering av riktlinjer för stöd till ideella byalag och samhälls-

föreningar 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar enligt föreslagen justering av riktlinjer 

för stöd till byalag och samhällsföreningar så att utbetalning kan ske 

årligen utan att föregås av ansökningar från respektive byalag. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2019 om årligt stöd till 

byalag och samhällsföreningar. Kommunstyrelsen beslutade därefter 

om Riktlinjer för stöd till byalag och samhällsföreningar. 

 

Stödet är maximalt 5 000 kronor årligen per byalag och kan sökas av 

byalag som ideellt verkar för sin bygds utveckling och välbefinnande 

genom aktiviteter och demokratisk dialog.  

 

Med syfte att förenkla hanteringen för både byalagen och kommunen 

föreslås att stödet ska betalas ut utan att föregås av respektive byalags 

ansökan. I stället åläggs näringslivsenheten att bedöma och till kom-

munstyrelsens ledningsutskott föreslå beslut om godkännande. 

 

Beslutsunderlag 

Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse den 17 januari 2022 

Förslag på reviderade riktlinjer för stöd till byalag och samhällsför-

eningar 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 

alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 

har skett. 

 

Jäv 

Roland Norrman (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på 

grund av jäv. 

_____ 
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§ 36 Dnr 2020-000174  

 

Demokratiprocess för unga 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att 200 000 kronors-processen blir en 

årlig demokratiprocess för unga. 

 

2. 200 000 kr ska årligen avsättas för ändamålet. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 12 maj 2020 § 107, avsätta 200 000 

kr till 200 000 kronors processen för pilotprojekt under 2021. Däref-

ter ska processen utvärderas för nytt beslut inför 2022. 

 

Under 2021 genomfördes pilotprojektet 200 000 kronors processen, 

med justeringar utifrån pandemin. 11 ansökningar kom in och ett de-

mokratimöte genomfördes i oktober för att fördela pengarna. Proces-

sen har förskjutits och försvårats av att det inte alltid gått att ses fy-

siskt, men genom att justera riktlinjer och sätt att arbeta kan projektet 

permanentas till en årlig process.  

 

I Laholms kommun föreslås att 200 000 kr avsätts årligen för att 

denna process ska kunna fortsätta. Att permanenta denna process 

stärker ytterligare ungas delaktighet och inkluderar även de yngre 

barnen. Syftet med processen är att ge barn och unga chansen att lära 

sig mer om vad demokrati är och hur det fungerar. Det är också me-

ningen att barn och ungdomar ska kunna påverka sin vardag och 

tycka att det finns roliga saker att göra under sin skoltid och fritid. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 25 januari 2022 

Rutin för 200 000 kronors processen 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Roland Norrman (M) med instämmande av Bertil Johansson (LP): 

Bifall till ledningsutskottets förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

 

 

  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 

har skett. 

_____ 
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§ 37 Dnr 2021-000181  

 

Avyttring av ångbåten S/S Lagaholm 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ångbåten S/S Lagaholm ska avyttras 

till högstbjudande. Anbud ska vara inne senast den 31 mars. 

 

Ärendebeskrivning 

Ångbåten S/S Lagaholm överlämnades under våren 2020 till La-

holms kommun av Laholms Ångbåtsförening då föreningen inte 

längre upplevde sig ha möjlighet att sköta driften. Enligt Laholms 

Ångbåtsförenings stadgar erbjöds Laholms kommun båten utan er-

sättning. 

 

Fartyget hade vid överlämnandet betydande renoveringsbehov. Far-

tyget har besiktigats både avseende skrov/konstruktion (AB Sjöex-

press) och motor/maskin (KIWA Inspecta AB), Möjligheterna att re-

novera fartyget som en del av en arbetsmarknadspolitisk åtgärd har 

undersökts och avfärdats.  

 

Simrishamns Varv AB lämnade i april 2021 anbud för att renovera 

samtliga punkter påtalade i de genomförda besiktningarna samt att 

svara för samtliga omkostnader relaterade till renoveringen. En ar-

betsinsats som bedömdes till totalt ca 2 200 timmar och en kostnad 

på 1 728 tkr. Eventuella dolda renoveringsbehov som inte finns do-

kumenterade i besiktningarna eller i företagets anbud ingick inte i 

kostnaden. Anbudets giltighet löpte ut i maj 2021.  

 

Kultur- och utvecklingsförvaltningen bedömde i april 2021 det årliga 

underhållet av fartyget till minst 250 tkr. Förvaltning uppgav att det 

var svårt att bedöma om kommunen skulle behöva skjuta till medel 

för att någon intressent skulle vara beredd att svara för båtens opera-

tiva drift eller om en sådan verksamhet skulle kunna bedrivas på 

kommersiella grunder. Mot bakgrund av fartygets litenhet och de be-

gränsande möjligheterna till volym i passagerartrafiken är möjlighet-

erna till kommersiell drift mycket små. 

 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslog i april 2021 att kommunsty-

relsen skulle föreslå kommunfullmäktige att renovera S/S Lagaholm 

utifrån offert från Simrishamns Varv AB, uppdra åt kommunstyrel-

sen att beakta behov av årligt underhåll inom ramen för kommande 

budgetprocesser samt att uppdra åt kommunstyrelsen att undersöka 

möjliga driftformer i syfte att säkra driften från och med  forts 
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sommarsäsongen 2022. Kommunstyrelsen beslutade den 11 maj 

2021 § 98 att återremittera ärendet för vidare utredning av framtida 

driftform och finansiering. 

 

Kommunstyrelsen förvaltnings bedömning är, utifrån ovanstående, 

att det inte går att bedriva trafik med ångbåten på kommersiell grund. 

En fortsatt drift av verksamheten kommer att kräva bidrag från La-

holms kommun. I september 2021 har två intressenter erbjudit sig att 

förvärva ångbåten. Kommunstyrelsen förvaltnings samlade bedöm-

ning är att ångbåten bör avyttras till högstbjudande. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 18 januari 

2022. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kjell Henriksson (S) med instämmande av Peter Berndtson (SD): 

Ärendet ska återremitteras för att utreda ångbåtens potential som 

komplettment till destinationsutvecklingen. 

 

Bertil Johansson (LP) med instämmande av Roland Norrman (M): 

Bifall till ledningsutskottets förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras i dag eller återre-

mitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. 

 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande besluts-

gång: 

 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. 

Nej-röst för att ärendet ska återremitteras. 
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Med 6 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att ären-

det ska avgöras idag. 

 

Ordföranden lägger därefter fram ledningsutskottets förslag till be-

slut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 

alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 

har skett. 

 

Reservation 

Kjell Henriksson (S), Peter Berndtson (SD) och Ann-Helene Djivjak 

(SD) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 

 

Ersättarnas mening 

Karl-Fredrik Klinker (MED) instämmer i Kjell Henrikssons (S) 

förslag. 

 
 

Ledamot/tjänstgörande 

ersättare Ja-röster Nej-röster Avstår 

Roland Norrman (M) X    

Kjell Henriksson (S)  X   

Angeline Eriksson (C) X    

Eric Semb (M) X    

Lars Gustafsson (KD) X    

Bertil Johansson (LP) X    

Peter Berntson (SD)  X   

Ann-Helene Djivjak (SD)  X   

Erling Cronqvist (C) X    

Summa 6 3 0 
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§ 38 Dnr 2022-000023  

 

Uppdatering av kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan 

gällande verksamhet för HR och lön 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar förslag till dokumenthanteringsplan för 

kommunstyrelsens förvaltnings del Verksamheten för HR- och Lön. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens riktlinjer för hantering av arkiv i Laholms kom-

mun ska varje myndighet upprätta en dokumenthanteringsplan. Do-

kumenthanteringsplanen ser också till att myndigheten uppfyller 6 § 

i arkivlagen (1990:782) som säger att alla myndigheter ska föra en 

systematisk arkivförteckning.  

 

Dokumenthanteringsplanen har även till syfte att besluta om gallring 

av allmänna handlingar inom kommunstyrelsen. Gallring ska plane-

ras på bästa möjliga sätt så att det inte bryter mot behoven i 3§ i ar-

kivlagen (1990:782): 

 

1. Rätten att ta del av allmänna handlingar 

2. Behovet av information för rättskipning och förvaltning 

3. Forskningens behov 

 

Dokumenthanteringsplanen bör uppdateras löpande, gärna årligen, 

för att kunna följa verksamheternas förändringar som kan vara t.ex. 

omorganisationer eller förändringar i arbetssätt.  Det är nu mer än ett 

år sedan den senaste uppdateringen av dokumenthanteringsplanen 

och på grund av tekniska uppdateringar i verksamheten och infö-

rande av bemanningsenheten fanns det flera ändringar att göra i do-

kumenthanteringsplanen.  

 

Dokumenthanteringsplanen är ett kontinuerligt arbete som nu kan 

anses vara uppdaterad efter Verksamheten för HR-och Löns (tidigare 

personalenheten) rådande situation, därför bör kommunstyrelsen 

anta förslaget till ny dokumenthanteringsplan. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till dokumenthanteringsplan Verksamheten för HR-och lön 

Verksamheten för HR- och Löns tjänsteskrivelse den 20 januari 2022 

 

 

  forts 
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Beslutsgång 

Ordföranden lägger därefter fram ledningsutskottets förslag till be-

slut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 

alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 

har skett. 

_____ 
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§ 39 Dnr 2021-000350  

 

Yttrande till Trafikverket om förslag till nationell plan för trans-

portinfrastrukturen 2022-2033 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Laholms kommun ställer sig frågande till avsaknaden av åtgärden 

uppställningsbangård vid Halmstad C och är orolig för vilka effekter 

det kommer att få. En ny uppställningsbangård vid Halmstad C be-

hövs för att kunna ställa upp och serva alla de persontåg som trafike-

rar järnvägarna i och utanför länet. Kapaciteten är idag begränsad 

och behovet att utöka uppställningsbangården är stor för att säkra den 

framtida utvecklingen av Västkustbanan och Markarydsbanan.  

 

Persontågstrafiken och arbets- och studiependlingsmöjligheterna på 

Markarydsbanan har stor potential och beräknas ge goda effekter till 

infrastrukturen i stort. Laholms kommun ställer sig därför positiva 

till att åtgärden mötesspår Knäred tagits med i för nationell plan för 

transportinfrastruktur för 2022–2033. 

 

Utbyggnaden av nya stambanor ska finansieras utanför den nation-

ella planens ramar, på så sätt möjliggörs satsningar på andra särskilt 

angelägna åtgärder för vidmakthållande och utveckling av transport-

systemet. 

 

I övrigt står Laholms kommun bakom Region Hallands yttrande. 

 

Ärendebeskrivning 

Regeringen gav den 23 juni 2021 i uppdrag åt Trafikverket att upp-

rätta ett förslag till en trafikövergripande nationell plan för utveckl-

ingen av infrastrukturen för perioden 2022–2033. 

Förslag på nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033 be-

skriver hur den statliga infrastrukturen ska underhållas och utveck-

las. Planen omfattar i huvudsak:  

 

• drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar 

• investeringar i statliga vägar, järnvägar, farleder och slussar 

• åtgärder för att minska infrastrukturens miljöpåverkan 

• stöd till kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer  

• medel till forskning och innovation. 

 

Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen 

uppgår till 799 miljarder kronor för perioden 2022–2033 och anges i 

2021 års prisnivå.   forts 
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Jämfört med den nu gällande planen för 2018–2029 innebär anslagen 

till vidmakthållande av vägar och järnvägar en ökning med 13 pro-

cent respektive 25 procent (uttryckt i fasta priser). 

 

Anslaget till utveckling av transportsystemet innebär en ökning med 

25 procent jämfört med den gällande planen. 

 

Följande namngivna investeringar i Halland har kommit med i för-

slag till nationell plan för transportinfrastruktur för 2022–2033:  

 

• Mötesspår Knäred. Markarydsbanan,  

• Västkustbanan, Väröbacka station 

• 250 km/h, hastighetshöjning på Västkustbanan 

• Pågående: Varbergstunneln dubbelspår, Halmstad C bangårds  

• ombyggnad (ej fullt finansierad) 

 

Västkustbanan är ett mycket viktigt stråk som knyter ihop Laholms 

kommun med Halmstad, storstadsregionerna Malmö och Göteborg 

och i förlängningen Köpenhamn och Oslo. Västkustbanan bidrar till 

kommunens, Hallands och hela Västsveriges utveckling. Laholms 

kommun ställer sig därför frågande till att åtgärden uppställnings-

bangård vid Halmstad C inte är med i förslag till nationell plan då en 

ny uppställningsbangård behövs för att kunna ställa upp och serva 

alla de persontåg som trafikerar järnvägarna i och utanför länet. Ka-

paciteten vid Halmstad C är idag begränsad och behovet att utöka 

uppställningsbangården är stor för att säkra den framtida utveckl-

ingen av Västkustbanan och Markarydsbanan. 

 

Laholms kommun är positiva till att åtgärden mötesspår Knäred ta-

gits med i nationell plan för transportinfrastruktur för 2022–2033. 

Åtgärden kommer att bidra till ett återupptagande av en timmes per-

sontågstrafik mellan Halmstad och Hässleholm och kommer även 

skapa en smidigare koppling för vidare färd till Stockholm. Marka-

rydsbanan kommer att knyta ihop en idag saknad länk mellan Häss-

leholm, Markaryd och Halmstad. Persontågstrafiken och arbets- och 

studiependlingsmöjligheterna har stor potential och beräknas ge 

goda effekter till infrastrukturen i stort. Åtgärden bidrar även till orts-

utvecklingen i orterna Knäred och Veinge, två mindre orter place-

rade i kommunens östra och nordliga delar som kommer att bli mer 

attraktiva och tillgängliga.  

 

  forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 33 

Kommunstyrelsen 2022-02-08  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

I övrigt står Laholms kommun bakom Region Hallands yttrande. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 19 januari 2022 

Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Roland Norrman (M): Bifall till ledningsutskottets förslag med till-

lägg att utbyggnaden av nya stambanor ska finansieras utanför den 

nationella planens ramar, på så sätt möjliggörs satsningar på andra 

särskilt angelägna åtgärder för vidmakthållande och utveckling av 

transportsystemet. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger därefter fram ledningsutskottets förslag till be-

slut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

 

Ordföranden lägger därefter fram Roland Norrmans (M) tilläggsför-

slag 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 

har skett. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Trafikverket 
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§ 40 Dnr 2022-000005  

 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av Region Hallands redovisning. 

 

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 11 januari 2022 § 15, att bjuda in 

Region Hallands lokala nämnd, för redovisning av sitt arbete i kom-

munen, till kommunstyrelsens sammanträde i februari. 

_____ 
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§ 41 Dnr 2022-000002  

 

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 februari 2022 

_____ 
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§ 42 Dnr 2022-000001  

 

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 den 2 februari 

2022 

Förteckning över synpunkter och förslag till kommunstyrelsen den 2 

februari 2022 

_____ 
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§ 43 Dnr 2022-000003  

 

Informationsärenden 

 

Presentation företagsstafett 

Peter Severin Larsson 

 

Presentation av utredning om vattensmart prissättning 

Roland Norrman, Mattias Leijon och Fredrik Christensson 

 

Information om myndigheters och kommuners rapportering till vat-

tenmyndigheterna om genomförandet av åtgärdsprogram 2016-2021 

Fredrik Nilsson 

 

Information från Länsstyrelsen miljömålskonferens 

Bo Brink 

_____ 
 

 




