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§ 152 Dnr 2022-000102  
 
Motion om antimobbningsprogram 
 
Kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag till beslut 
Även i denna motion delar kommunstyrelsen motionärernas oro samt 
vidmakthåller att kommunstyrelsen inom ramen för sin uppsiktsplikt 
bevakar de problem som finns i kommunens högstadieskolor. Kom-
munstyrelsen inser därmed allvaret med situationen och kommer 
framgent att regelbundet diskutera med barn- och ungdomsnämnden 
om de åtgärder som behövs för att återställa det lugn som alla elever 
behöver och har rätt att kräva. I övrigt med beaktande av barn- och 
ungdomsnämndens svar anses därmed motionen besvarad. 
 
Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Martin Lönnstam och 
Karl-Fredrik Klinker, Medborgerlig samling:  
 
- att Barn- och Ungdomsnämnden (BUN) ser över de likabehand-
lingsplaner som beskriver hur respektive skola i kommunen ska ar-
beta för att förebygga mobbning, våld och otrygghet i skolan. Syftet 
är att säkerställa att planerna är aktuella samt har tydliga effektmål 
för att säkerställa likabehandling på samtliga skolor i Laholm.  
 
- att Barn- och Ungdomsnämnden (BUN) undersöker hur väl existe-
rande planer fungerar, samt använder sig av ett antimobbningspro-
gram mot mobbning som ska vara evidensbaserat och dokumenterat 
fungerande. Antimobbningsprogrammet ska beskriva hur respektive 
skola i Laholm ska arbeta för att förebygga mobbning, våld och 
otrygghet i skolan samt visa på en tydlig åtgärdsplan när mobbning, 
våld och otrygghet uppstår. 
 
Motionen har remitterats till barn- och ungdomsnämnden som före-
slår att kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 24 augusti 2022 § 49 
Motion 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roland Norrman (M) med instämmande av Erling Cronqvist (C) och 
Kjell Henriksson (S): Även i denna motion delar kommunstyrelsen 
motionärernas oro samt vidmakthåller att kommunstyrelsen inom ra-
men för sin uppsiktsplikt bevakar de problem som finns i 
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kommunens högstadieskolor. Kommunstyrelsen inser därmed allva-
ret med situationen och kommer framgent att regelbundet diskutera 
med barn- och ungdomsnämnden om de åtgärder som behövs för att 
återställa det lugn som alla elever behöver och har rätt att kräva. I 
övrigt med beaktande av barn- och ungdomsnämndens svar anses 
därmed motionen besvarad. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram Roland Norrman med fleras förslag och 
finner att ledningsutskottet beslutar i enlighet med detsamma. 
_____ 
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§ 153 Dnr 2022-000188  
 
Motion om grundskolorna i Laholm 
 
Kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Bertil Johansson (LP) 
att kommunfullmäktige:  
 
1. Tar in utomstående experter som skall ha till uppgift att genomföra 
en genomlysning av grundskolorna i Laholm, så man kan få en väg-
ledning vad felen finns och hur man skall åtgärda dem.  
2. skolförvaltning skall redovisa resultatet av sitt arbete varannan 
månad i kommunfullmäktige. 
 
Motionen har remitterats till barn- och ungdomsnämnden som före-
slår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 24 augusti 2022 § 50 
Motion 
_____ 
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§ 154 Dnr 2021-000115  
 
Lokalanpassning av Tingshuset i Laholm 
 
Kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner inte projektering och kostnad för 
ombyggnad av Tingshuset i Laholm med anledning av kommunens 
ekonomiska situation inför kommande år. 
 
Ärendebeskrivning 
Den 7 april 2021 fattade Kommunstyrelsens ledningsutskott beslut 
om att av Kommunfastigheter i Laholm AB beställa en förstudie av-
seende ombyggnad av Tingshuset i Laholm.  
 
Förstudien skulle svara på byggnadens förutsättningar för ny venti-
lation, tillgänglighetsanpassning mm för att ställa byggnaden i ord-
ning för kontorsändamål utifrån dagens lagkrav och standarder. 
 
Under 2020 utfördes utvändiga renoveringar av Tingshuset så som 
byte av tak, fasadrenovering, målning och en del plåtarbeten. Åren 
dessförinnan har ombyggnad av el-och IT-nät gjorts. Tingshuset är 
en kulturminnesmärkt byggnad och har därmed begränsningar i vilka 
byggnadsåtgärder som kan vid tas. Dialog med Kulturmiljö Halland 
har förts kontinuerligt under förstudieskedet. 
 
Tingshuset har varit kallställt med hänvisning till ventilationsproble-
matiken. Idag används Tingshuset som evakueringslokal för kultur- 
och utvecklingsförvaltningens verksamhet och en del av byggnaden 
av Centerpartiet. 
 
Socialförvaltningen har verksamhet på Trädgårdsgatan 2, som i för-
valtningens lokalbehovsplan är utpekad som trångbodd och är i be-
hov av lokalanpassningar. I förstudien har möjligheter till att flytta 
delar av verksamheten till Tingshuset utretts och även ett möjliggör-
ande att använda tingssalen tillgodosetts. Ventilations- och tillgäng-
lighetsanpassningar har också utretts och tillgodosetts. 
 
Enligt riktlinjer för lokalförsörjning ska lokaler användas på ett re-
surseffektivt sätt. 
 
Hyresberäkning 
Grundad på ovannämnda kostnadsbedömningar kan en preliminär 
hyresberäkning tas fram. Hyresberäkningen grundar sig på gällande 
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ramavtal mellan Laholms kommun och Kommunfastigheter i La-
holm AB.  
Kapitalkostnaden beräknas på räntan, som fastställs en gång per år, 
för närvarande 0,17 % och en avskrivning som uppgår till 3 %. 
 
Eftersom inga förändringar sker inom befintliga lokalers yta så blir 
det inget tillägg för drift- och underhållskostnader. Däremot görs till-
lägg för det så kallade vinstpåslaget med för närvarande 1,93 %. 
 
Kapitalkostnad för närvarande 3,17 % på 25 600 000 kr 811 520 kr/år 
Tillägg vinstpåslag för närvarande 1,93% 15 662 kr/år 
Totalt 827 182 kr/år. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse den 2022-08-24. 
Kommunfastigheter i Laholm AB:s skrivelse den 2022-05-03. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Erling Cronqvist (C) med instämmande av Roland Norrman (M) och 
Kjell Henriksson (S): Kommunfullmäktige godkänner inte projekte-
ring och kostnad för ombyggnad av Tingshuset i Laholm med anled-
ning av kommunens ekonomiska situation inför kommande år. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram Erling Cronqvist med fleras förslag till be-
slut och finner att ledningsutskottet beslutar i enlighet med det-
samma. 
_____ 
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§ 155 Dnr 2017-000477  
 
Beställning av underhållsarbete på Randerslund 
 
Kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Laholmshem AB:s förslag på inve-
steringsåtgärder i särskilda boendet Randerslund, Ränneslöv. 
 
Ärendebeskrivning 
Under våren/sommaren 2021 har Laholmshem AB med hjälp av er-
forderliga teknikkonsulter och tillsammans med representanter från 
Socialförvaltningen utrett behoven av ombyggnad, renovering, un-
derhåll och lokalanpassningar av det särskilda boendet Randerslund 
i Ränneslöv. 
 
Resultatet av detta arbete redovisas i en rapportsammanställning da-
terad  den 16 december 2021. I rapporten framgår behov av ombygg-
nad av bland annat värme- och ventilationssystem, behov av allmänt 
underhåll och renovering, behov av att verksamhetsanpassa byggna-
den och utemiljön samt eventuell standardförbättring i bostadslägen-
heterna. 
 
Kostnaden för samtliga åtgärder i rapporten uppgår till 75 300 000kr 
och anses vara nödvändiga för att kunna bedriva en väl fungerande 
verksamhet i lokalerna. En uppdaterad hyresberäkning med hänsyn 
till föreslagna åtgärder framgår dock inte av rapporten. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse den 2022-08-24. 
Laholmshem AB:s skrivelse den 2021-12-20. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Erling Cronqvist (C) med instämmande av Kjell Henriksson (S): Bi-
fall till ekonomienhetens förslag till beslut. 
 
Roland Norrman (M): Bifall till ekonomienhetens förslag till beslut 
under förutsättning att demensanpassning görs såväl inom- som ut-
omhus. Om socialnämnden har som syfte att göra Randerslund till 
demenscentrum uppmanas de att skriva fram ett ärende så att kom-
munfullmäktige kan avgöra frågan. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att lednings-
utskottet beslutar i enlighet med ekonomienhetens förslag till beslut. 
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Reservation 
Roland Norrman (M) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
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§ 156 Dnr 2017-000132  
 
Planbesked för  
 
Kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå planbeskedet för del av 

 
 
Med hänvisning till taxa fastställd av kommunfullmäktige ska kom-
munstyrelsen ta ut avgift om 8 064 kr för planbeskedet.   
 
Ärendebeskrivning 
Den 14 mars 2017 inkom ansökan om planbesked för del av fastig-
heten . Fastigheten ligger mellan Norra Kustvägen 
och stranden i höjd med Skummeslövs tennisklubb. Ansökan gällde 
ursprungligen tillskapandet av tre tomter för friliggande enbostads-
hus. 
 
Med anledning av att liknande ansökningar om planbesked vid kus-
ten tidigare har nekats, rekommenderades den sökande att titta på 
förslag som förtätar och kompletterar den befintlig bebyggelsen vid 
kusten med nya bostadsformer. Ansökan ändrades till att gälla fyra 
tomter för friliggande enbostadshus, handlingarna inkom den 21 
mars 2018. 
 
Då friliggande enbostadshus inte bedöms överensstämma med kom-
munens ambition att tillskapa nya bostadsformer som kompletterar 
den befintliga bebyggelsen i kusten beslutade miljö- och byggnads-
nämnden (nu samhällsbyggnadsnämnden) den 23 maj 2018 § 63 att 
avslå ansökan om planbesked.  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2018 § 126 återre-
mitterades ärendet till miljö- och byggnadsnämnden för förtydli-
gande av de skälen till avslag då fastigheten i tillägget till grönområ-
desutredningen pekats ut som lämplig för bebyggelse.  
 
Samhällsbyggnadskontoret (nu byggnadsenheten) har efter kom-
munstyrelsens beslut informerat sökande om att planbesked måste 
gälla för andra bostadstyper än friliggande enbostadshus för att det 
ska vara aktuellt att gå vidare med bedömningen av förslagets lämp-
lighet. Den 21 augusti 2018 inkom kompletterande handling som vi-
sade på ett radhus med fyra bostäder. Förslaget visar på att cirka 3400 
kvadratmeter av fastighetens cirka 5700 kvadratmeter planläggs för 
bostadsändamål. Resterande 2300 kvadratmeter förblir naturmark.   
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Miljö- och byggnadsnämnden vidhöll sin tidigare bedömning och 
beslutade den 20 mars 2019 § 37 att föreslå kommunstyrelsen att av-
slå ansökan om planbesked för Del av  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 juni 2019§ 152 att ärendet skulle 
bordläggas i avvaktan på en ny översiktsplan.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 17 augusti 2021 § 162 att godkänna 
samrådsförslag till fördjupad översiktsplan för kusten, i vilket fastig-
heten är utpekad för parkeringsändamål.  
 
Ansökan om planbesked för Del av  lyfts därför 
för beslut.  
 
Beslutsunderlag 
Plan- och exploateringsenhetens tjänsteskrivelse den 24 augusti 2022 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 20 mars 2019 § 37 
Ansökan om planbesked 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Erling Cronqvist (C) med instämmande av Kjell Henriksson (S): Bi-
fall till plan- och exploateringsenhetens förslag till beslut. 
 
Roland Norrman (M): Återremiss av ärendet för att undersöka om 
nuvarande fastighetsägare kan tänka sig att ytterligare förtäta områ-
det eller sälja marken till kommunen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att lednings-
utskottet beslutar i enlighet med plan- och exploateringsenhetens för-
slag till beslut.  
 
Reservation 
Roland Norrman (M) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
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§ 157 Dnr 2021-000247  
 
Kommunövergripande rutin för hantering av riktade statsbi-
drag 
 
Kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar kommunövergripande rutin för hantering av 
riktade statsbidrag. 
 
Ärendebeskrivning 
I samband med arbetet med intern kontroll har behovet av en kom-
munövergripande rutin för hantering av riktade statsbidrag uppmärk-
sammats. Kommunstyrelsens förvaltning har nu tagit fram ett förslag 
på sådan rutin. 
 
Syftet med rutinen är att säkerställa att kommunen har kontroll över 
vilka statsbidrag som är tillgängliga att söka, att kommunen har en 
tydlig ansvars- och rollfördelning samt en enhetlig hantering av stats-
bidragen i alla nämnder. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 8 augusti 2022. 
Kommunövergripande rutin för hantering av riktade statsbidrag. 
_____ 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2022-09-06 

Ordförandes signatur  ______________________________  Justerandes signatur  ____________________________  

§ 158 Dnr 2022-000247 

Budgetuppföljning 2, delårsrapport med budgetutfallsprognos 
för år 2022 

Kommunstyrelsens ledningsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens ledningsutskott har tagit del av muntlig presen-
tation av budgetuppföljning 2, delårsrapport, med budgetutfallspro-
gnos för år 2022. 

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. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott har under sammanträdet tagit del 
av en muntlig presentation av budgetuppföljning 2, delårsrapport, 
med budgetutfallsprognos för år 2022. 
_____ 
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§ 159 Dnr 2021-000352  
 
Uppföljning intern kontroll 2022 
 
Kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av den interna kontrollen 
för första halvåret 2022. 
 
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 8 februari 2022 § 30 antagit internkontrollplan för 2022. 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 2022. 
Vad gäller de ekonomiadministrativa kontrollerna har några mindre 
brister upptäckts som kräver informations- och utbildningsinsatser. 
Kommunen saknar personuppgiftsbiträdesavtal för två system som 
levereras av Visma. Kommunstyrelsen behöver utse nya personupp-
giftssamordnare. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 30 augusti 
2022. 
_____ 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2022-09-06  
 
 

  
  
Ordförandes signatur  ______________________________  Justerandes signatur  ____________________________  

 

§ 160 Dnr 2022-000194  
 
Yttrande till kommunrevisionen angående granskning av IT-sä-
kerhet i praktiken 
 
Kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förklarar rapporten besvarad. 
 
Ärendebeskrivning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna och lekmannareviso-
rerna i Laholms kommun har EY genomfört en granskning av kom-
munens IT-informationssäkerhet. Granskningen, vilken baserades på 
en simulerad phishing-attack, genomfördes från mars 2022 till juni 
2022 där kommunens medarbetare uppmanades att klicka på en länk 
och lämna ut användarinformation.  
 
Kommunens IT-enheten var involverade i denna phishing-attack ge-
nom att se till att attacken var möjlig att genomföra utan avbrott ge-
nom att vit-lista de servrar och adresser som stod för själva attacken, 
samt att bistå med information som EY använde i de meddelande 
som skickades till användare och som EY publicerade på webbplat-
ser under själva attacken. 
 
Rapporten från EY visar att det finns brister bland användarna att 
identifiera falska e-postmeddelande och att det finns behov av att 
förbättra utbildning och medvetenhet inom IT- och informationssä-
kerhet och phishing, då en stor andel medarbetare inte har tillräcklig 
kunskap inom området för att kunna identifiera ett falskt e-postmed-
delande. 
 
Sedan mitten på juni 2022 gick en teknisk lösning över från en PoC 
(Prof of Concept) i kommunen till att verka i skarp drift. Lösningen 
skyddar kommunens utrustning och data tekniskt genom att, bland 
annat, filtrera bort kända svart-listade URL’er som användare klickar 
på innan de aktiveras i kommunens utrustning. 
 
Kommunens ledningsgrupp har tagit beslut om att genomföra en on-
line IT-informationssäkerhetsutbildning för samtliga medarbetare i 
kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
IT-enhetens tjänsteskrivelse den 26 augusti 2022 
Granskningsrapport Granskning av IT-säkerhet i praktiken juni 2022 
_____ 
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§ 161 Dnr 2022-000212  
 
Yttrande till länsstyrelsen angående anläggande av solcellspark 
på fastigheten  
 
Kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lämnar följande synpunkter på remissen:  
 
Etableringen av en solcellspark kommer att bidra till en förändrad 
landskapsbild. Upplevelsen av ett öppet jordbrukslandskap kommer 
att påverkas negativt av en solcellspark.   
 
Enligt den kommunövergripande översiktsplanen, Framtidsplan 
2030, ska kommunens profil som ekokommun stärkas genom en re-
surshushållande inställning till markanvändning i fråga om jordbruk, 
skogsbruk och energiproduktion. Inga onödiga intrång ska göras på 
skogs- och jordbruksmark och all produktion av förnyelsebar energi 
skall prioriteras och betraktas som en väsentlig näringsgren i kom-
munen. Det innebär att kommunen både betraktar en solcellspark och 
jordbruksmark som angeläget.  
 
Strax väster om planerad solcellspark (bredvid fotbollsplanerna) 
finns en äldre deponi. Vid inventeringen klassificerades den till risk-
klass 3 (måttlig risk) och vidare utredning bedömdes inte som nöd-
vändig. Eventuell spridning bedöms inte som sannolikt mot området 
för den tilltänkta åtgärden. Vid eventuella markarbeten i området bör 
dock sökande vara uppmärksamma på föroreningar i mark. Om för-
oreningar upptäcks ska arbetet omedelbart avbrytas och miljöen-
heten kontaktas.  
 
Anläggandet av solcellsparken kan kräva dispens från strandskyddet 
för Lillån och Lilla Tjärby sjö.  
 
Delar av solcellsanläggningen planeras i anslutning till bostäder. 
Verksamhetsutövaren är ansvarig för att se till att solcellsanlägg-
ningen inte medför olägenhet (från till exempel elektromagnetisk 
strålning om sådan uppstår vid anläggningen) för boende i närområ-
det. 
 
I övrigt har Laholms kommun inget att erinra.  
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Halland har fått en anmälan för samråd avseende an-
läggande av en solcellspark på fastigheten . Denna 
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har  den 29 juni 2022 remitterats till Laholms kommun för ett ytt-
rande senast den 9 augusti 2022. Kommunen har begärt förlängd 
svarstid till den 17 september 2022, vilket beviljades.  
 
Den planerade anläggningen kommer ha en effekt på ca 62 MW. Den 
totalt tillgängliga ytan är 70 ha varav 35 ha täcks av solcellspaneler.  
 
Fastigheten används idag som åkermark.  
 
Handlingarna har bedömts av bland annat översiktsplanerare och 
miljöenheten. 
 
Beslutsunderlag 
Anmälan för samråd (LST dnr. 4845-2022) 
Tjänsteskrivelse den 23 augusti 2022. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar Roland Norrman (M) inte i handläggningen 
av ärendet. 
_____ 
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§ 162 Dnr 2022-000221  
 
Yttrande till länsstyrelsen angående anläggande av solcellsan-
läggning på fastigheterna  
 
Kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lämnar följande synpunkter på remissen:  
 
Lokaliseringen av solcellsparken bedöms som god med hänsyn till 
att i närtid aktivt brukad jordbruksmark inte tas i anspråk för etable-
ringen. Marken har inte brukats sedan 1960-talet och var inte utpekad 
i den tidigare klassificeringen av åkermark.  
 
Lokaliseringen bedöms som lämplig utifrån dess närhet till befintlig 
elnätsinfrastruktur och bedöms inte utgöra en olägenhet för männi-
skors hälsa och miljön. Anläggningen beskrivs vidare som tillfällig 
och ska efter 50 år tas ur drift.  
 
Anläggandet av solcellsparken kan kräva dispens från strandskyddet. 
 
Projektområdet omfattas inte av detaljplan, områdesbestämmelser 
eller övriga restriktioner enligt Laholms kommuns översiktsplan 
Framtidsplan 2030. Natur-, kultur- och friluftsvärden bedöms sam-
mantaget som låga.  
 
I övrigt har Laholms kommun inget att erinra mot etableringen av en 
solcellspark på den aktuella platsen.  
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Halland har fått en anmälan för samråd avseende an-
läggande av en solcellspark på fastigheten . 
Denna har den 8 juli 2022 remitterats till Laholms kommun för ett 
yttrande senast den 2 september 2022. Kommunen har begärt för-
längd svarstid till den 17 september 2022, vilket beviljades.  
 
Den planerade anläggningen kommer ha en effekt på ca 5 MW. Den 
totalt tillgängliga ytan är 6,5 ha. Anläggningen kommer att bestå av 
cirka 7000 solcellspaneler. 
 
Fastigheten består av igenväxt åkermark där befintlig skog är tänkt 
att avverkas. Sökande anger att senaste åtgärden på den aktuella fas-
tigheten gjordes i form av en skogsgallring 2012 i övrigt har inga 
åtgärder tagits på flera decennier.  
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Handlingarna har bedömts av bl.a. översiktsplanerare och miljöen-
heten. 
 
Beslutsunderlag 
Anmälan för samråd (LST dnr. 4914-2022) 
Tjänsteskrivelse den 23 augusti 2022. 
_____ 
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§ 163 Dnr 2022-000246  
 
Yttrande till länsstyrelsen om förordnande som vigselförrättare 
 
Kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag till beslut 
Laholms kommun tillstyrker ansökan från Jonas Hellsten om för-
längning av förordnande som vigselförrättare. 
 
Ärendebeskrivning 
Jonas Hellsten har till länsstyrelsen inkommit med en ansökan om 
förlängning av förordnande som vigselförrättare. Länsstyrelsen har 
remitterat ansökan till Laholms kommun. Av kommunens yttrande 
bör framgå om det behövs fler vigselförrättare i kommunen och om 
kommunen anser att ansökan ska tillstyrkas eller avslås avseende 
uppdrag som förordnad vigselförrättare inom kommunen. 
 
Jonas Hellstens uppdrag som vigselförrättare i kommunen löper från 
den 26 juni 2019 till och med den 14 oktober 2022. 
 
Medborgarservice administrerar vigslar i kommunen. Deras uppfatt-
ning är att Jonas Hellsten har skött uppdraget utan anmärkning. An-
talet vigselförrättare i kommunen är tillräckligt om samtliga vigsel-
förrättare får förlängt förordnande. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 26 augusti 
2022. 
Remiss från Länsstyrelsen 
_____ 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 20 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2022-09-06  
 
 

  
  
Ordförandes signatur  ______________________________  Justerandes signatur  ____________________________  

 

§ 164 Dnr 2022-000250  
 
Yttrande till länsstyrelsen om förordnande som vigselförrättare 
 
Kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag till beslut 
Laholms kommun tillstyrker ansökan från Roland Norrman om för-
längning av förordnande som vigselförrättare. 
 
Ärendebeskrivning 
Roland Norrman har till länsstyrelsen inkommit med en ansökan om 
förlängning av förordnande som vigselförrättare. Länsstyrelsen har 
remitterat ansökan till Laholms kommun. Av kommunens yttrande 
bör framgå om det behövs fler vigselförrättare i kommunen och om 
kommunen anser att ansökan ska tillstyrkas eller avslås avseende 
uppdrag som förordnad vigselförrättare inom kommunen. 
 
Roland Norrmans uppdrag som vigselförrättare i kommunen löper 
från den 2 juni 2020 till och med den 14 oktober 2022. 
 
Medborgarservice administrerar vigslar i kommunen. Deras uppfatt-
ning är att Roland Norrman har skött uppdraget utan anmärkning. 
Antalet vigselförrättare i kommunen är tillräckligt om samtliga vig-
selförrättare får förlängt förordnande. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 29 augusti 
2022. 
Remiss från Länsstyrelsen. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Roland Norrman (M) i handläggningen 
av ärendet. 
_____ 
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§ 165 Dnr 2022-000210  
 
Återremittering till barn- och ungdomsnämnden för komplette-
ring gällande byggnation av en ny Lagaholmsskola 
 
Kommunstyrelsens ledningsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens ledningsutskott beställer en förstudie av bygg-
nation av en ny Lagaholmsskolan med maxkapacitet på 600 elever 
och med möjlighet att senare bygga ut för 800 elever. 
 
Ärendebeskrivning 
Befolkningsprognos för Laholms kommun visar att behovet av plat-
ser för kommunens högstadieelever, ålder 13–15 år, kommer att öka 
från dagens 900 elever till omkring 1 100 elever år 2040. Ökningen 
sker främst längs med kusten och vid centralorten.  
 
Nuvarande Lagaholmsskolan har en kapacitet på 450 elever. Kom-
munens två andra högstadieskolor har idag en total gemensam kapa-
citet på 450 elever. Sammantaget kommer kommunen på sikt att 
sakna kapacitet på högstadieskolorna om det inte sker någon utveckl-
ing. 
 
I barn- och ungdomsnämndens lokalbehovsplan från år 2021 besk-
rivs Lagaholmsskolan och område centrum enligt följande: ”Laga-
holmsskolan yt-renoverades år 2017 för att lokalerna skulle kunna 
nyttjas ytterligare 5 år. Beslut behöver snarast tas om skolans fram-
tida lokaler. Vid planering måste hänsyn även tas till förväntad till-
växt. Vid nybyggnation av Lagaholmsskolan ska särskolans verk-
samhet i Lagahöjdsskolans lokaler integreras i den nya Lagaholms-
skolan.” 
 
Skolan uppfördes år 1968 och byggdes om år 1991. Lokalerna yt-
renoverades år 2017 för att förlänga lokalernas livslängd med 5–10 
år. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i juni 2022 att föreslå kom-
munstyrelsen besluta om en beställning av förstudie i syfte att ersätta 
nuvarande Lagaholmsskolan med en ny skolbyggnad. Den 24 au-
gusti kompletterade nämnden skrivelsen med en elevkapacitet på 
600-800 elever. 
 
För att ersätta befintliga lokaler där byggnadens tekniska livslängd 
anses vara förbrukad samt för att möta tillväxten i Laholms tätort 
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fram till 2040 behöver barn-och ungdomsnämnden redogöra för den 
redovisade elevkapaciteten. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse den 29 augusti 2022. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Erling Cronqvist (C) med instämmande av Kjell Henriksson (S): 
Kommunstyrelsens ledningsutskott beställer en förstudie av bygg-
nation av en ny Lagaholmsskolan med maxkapacitet på 600 elever 
och med möjlighet att senare bygga ut för 800 elever. 
 
Roland Norrman (M): Kommunstyrelsens ledningsutskott beställer 
en förstudie av byggnation av en ny Lagaholmsskolan med maxka-
pacitet på 600 elever och med möjlighet att senare bygga ut för 800 
elever samt att en ekonomisk kalkyl/projektering tas fram över kost-
naden att ställa om nuvarande Campus till en modern och välfunge-
rade högstadieskola. Detta är ett så strategisk viktigt beslut varför vi 
anser att det ska göras i samverkan med kultur- och utvecklings-
nämnden. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram Erling Cronqvist (C) med fleras förslag till 
beslut och finner att ledningsutskottet beslutar i enlighet med det-
samma. 
 
Ordföranden lägger därefter fram Roland Norrmans (M) förslag på 
tillägg och finner att ledningsutskottet avslår detsamma. 
 
Reservation 
Roland Norrman (M) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfastigheter i Laholm AB 
 
 




