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§ 44 Dnr 2021-000297  
 
Motion om brottsförebyggande åtgärder i Laholms kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen i avseende om upphandling av 
vaktbolag som skall ha till uppgift att patrullera i kommunen, för att 
bevaka och förhindra brott.  
 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad i avseende om över-
vakningskameror.  
 
Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Bertil Johansson, La-
holmspartiet att  
 
- Laholms kommun upphandlar tjänster från vaktbolag som skall 

ha till uppgift att patrullera i kommunen, för att bevaka och för-
hindra brott. 
 

- övervakningskameror sätts upp på flera olika ställen i kommu-
nen, även om de har vissa begränsningar så kan de ge vissa spår 
av gärningspersonerna. 

 
Kommunfullmäktiges presidium har remitterat ärendet till kommun-
styrelsen för yttrande senast vi kommunfullmäktiges sammanträde 
den 29 mars 2022. 
 
Sedan motionen lämnats in har kommunfullmäktige beslutat om 
motion att förstärka skyddet av skolor och förskolor den 26 oktober 
2021 § 80 och kommunstyrelsen har beslutat om kommunövergri-
pande policy och riktlinje för kameraövervakning, den 11 januari 
2022 § 10. Dessa beslut förtydligar kommunens ställning till och an-
vändande av kameraövervakning.  
 
Säkerhetsenheten har handlagt ärendet i samverkan med polisen och 
föreslår att motionen avslås i sin helhet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll den 8 mars 2022 § 41 
Säkerhetsenhetens tjänsteskrivelse den 14 februari 2022 
Samverkansöverenskommelse 2021-2023 Laholms kommun, Polis-
myndigheten och Kriminalvården. 
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Uppföljning av Den nya brottsförebyggande processen och aktivite-
ter kopplade till Medborgarlöfte och Aktivitetsplan 2021. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bertil Johansson (LP): Bifall till motionen. 
 
Kjell Henriksson (S): Avslag till första att-satsen i motionen, den 
andra att-satsen anses besvarad. 
 
Peter Berndtson (SD): Avslag till första att-satsen. Bifall till andra 
att-satsen. 
 
Roland Norrman (M): Avslag till motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande börjar med att ställa Bertil Johanssons förslag mot Kjell 
Henriksson med fleras förslag mot varandra, gällande första att-
satsen och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kjell 
Henriksson med fleras förslag att avslå första att-satsen. 
 
Ordföranden ställer därefter Bertil Johansson med fleras förslag mot 
Kjell Henrikssons förslag och Roland Norrmans förslag, gällande 
andra att-satsen, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Roland Norrmans förslag om avslag till andra att-satsen. 
 
Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att avslag till andra att-
satsen är huvudförslag. Kommunstyrelsen godkänner följande 
beslutsgång: 
 
1. Förslag om bifall till andra att-satsen ställs mot förslag om att att-

satsen ska anses besvarad.  
 Ja-röst för att andra att-satsen ska anses besvarad. 
 Nej-röst för att andra att-satsen ska bifallas. 

 
2. Förslag om avslag till andra att-satsen ställs mot det förslag som 

kommunstyrelsen utser som motförslag. 
 
Omröstningsresultat 
Med 5 ja-röster mot 3 nej-röster och en röst som avstår beslutar 
kommunstyrelsen att utse Kjell Henrikssons förslag att den andra att-
satsen ska anses besvarad som motförslag. 
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Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röster Nej-röster Avstår 

Roland Norrman (M) X   
Kjell Henriksson (S) X   
Angeline Eriksson (C) X   
Christer Sjöberg (M) X   
Lars Gustafsson (KD)   X 
Bertil Johansson (LP)  X  
Peter Berndtson (SD)   X  
Ann-Heléne Djivjak (SD)  X  
Erling Cronqvist (C) X   
Summa 5 3 1 

 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa huvudförslaget mot 
motförslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
motförslaget om att andra att-satsen ska anses besvarad. 
 
Reservation 
Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 
 
Ersättarnas mening 
Pär-Åke Eriksson (MED) med instämmande av Karl-Fredrik Klinker 
(MED): 
- Att BUN, SON och polisen tillsammans gör en handlingsplan för 

hur de ska få slut på mobbning, kränkningar och skadegörelse på 
våra skolor. 

- Att Laholms kommun ser över de likabehandlingsplaner som 
beskriver hur respektive skola i kommunen ska arbeta för att 
förebygga mobbning, våld och otrygghet i skolan 

- Att följa de regler som gäller för de som utför mobbning på våra 
skolor. Får vi inte rätt på dem i skolan kommer de troligen bli 
yrkeskriminella och då kommer dessa individer kosta samhället 
och Laholms kommun mycket pengar. 

- Att få slut på mobbningen i skolan, de som drabbas och ibland 
deras föräldrar mister självförtroende och trygghet förstörs inte 
sällan för lång tid i livet. 

- Att Säkerhetsenheten undersöker möjligheten att installera 
värmedetekteringskabel på Kommunfastigheters byggnader. 

_____ 
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§ 45 Dnr 2022-000038  
 
Kommunens reviderade investeringsbudget 2022 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer reviderad investeringsbudget för 
2022 enligt framlagt förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunens riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 
ska reviderad investeringsbudget fastställas av kommunfullmäktige 
under mars månad. Investeringar budgeteras varje år med ett belopp 
som motsvarar de förväntade utgifterna under året.  
 
Projekt kan av olika anledningar bli försenade och behöver därför 
ombudgeteras. Samtidigt kan betalningar i vissa projekt som löper 
över flera år bli tidigarelagda varvid det kan uppkomma behov av 
anslagsavdrag. Det kan även finnas andra skäl för omdisponering el-
ler omprövning i såväl omfattning som tidsmässig förläggning av 
projekt som upptagits i årsbudgeten. 
 
Enligt kommunens regler för anslagsbindningsnivåer binds normalt 
anslagen i investeringsbudgeten på projektnivå med undantag för in-
ventarier och utrustning där nämnderna erhåller investeringsramar. 
Inom kommunstyrelsens budget finns dock ett undantag där styrel-
sen erhåller en investeringsram för gatu- och anläggningsprojekt. 
 
2021 års nettoinvesteringar uppgick till 74 118 tusen kronor vilket 
var 82 662 tusen kronor lägre än budgeterat belopp om 156 780 tusen 
kronor.  
 
Den ursprungliga nettoinvesteringsbudgeten för 2022 som antogs av 
kommunfullmäktige i november 2021 uppgick till totalt 176 850 tu-
sen kronor varav 58 500 tusen kronor avsåg avgiftsfinansierad verk-
samhet.  
 
Respektive nämnd har lämnat förslag till reviderad investeringsbud-
get för 2022. Förslaget innehåller de i 2022 års budget beslutade in-
vesteringar, projekt som av olika anledningar inte avslutats under 
2021 samt nya projekt. 
 
Totalt uppgår 2022 års reviderade investeringsbudget till 207 560 tu-
sen kronor efter justeringar. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll den 8 mars 2022 § 42 
Kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag till reviderad investe-
ringsbudget för 2022 
Underlag för reviderad investeringsbudget 2022 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bertil Johansson (LP): Bifall till ledningsutskottets förslag till beslut 
med ändring att posten för isbanan på torget ska utgå. 
 
Roland Norrman (M): Bifall till ledningsutskottets förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-
styrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag till beslut. 
 
Reservation 
Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 
 
Ersättarnas mening 
Pär-Åke Eriksson (MED) med instämmande av Karl-Fredrik Klinker 
(MED): Medborgerlig samling yrkar på att utreda varför inte utfallet 
i investeringsbudgeten stämmer överens med budgeterade medel 
som angetts i punkt 2. 
_____ 
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§ 46 Dnr 2019-000191  
 
Beställning av nybyggnation av förskola och särskilt boende i 
Våxtorp 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner projektering och kostnad för ny-
byggnad av särskilt boende och förskola i Våxtorp och uppdrar åt 
kommunstyrelsen att beställa byggnation i enlighet med förstudien. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att förslag till lokal till hemtjänsten i 
Våxtorp ska tas fram i samband med nybyggnation av förskola och 
särskilda boende. Förslag presenteras när underlag till beslut förelig-
ger. 
 
Ärendebeskrivning 
Den 3 september 2019 beställde kommunstyrelsens ledningsutskott 
en förstudie avseende ett särskilt boende med 60 platser samt en 6- 
avdelnings förskola på fastigheten Våxtorp 9:80. På fastigheten 
skulle även utrymme för ytterligare byggnation lämnas utöver för-
skola och särskilt boende.  
 
Socialnämndens reviderade SÄBO utredning presenterades hösten 
2020. Behovet av särskilda boendeplatser redigerades. Kommunfas-
tigheter fick i uppdrag att korrigera antalet platser i förstudien till 40 
platser.  
 
Kommunfastigheter ansökte om planbesked och arbetet med förstu-
dien skulle kombineras med detaljplanearbetet. Samråd för detalj-
plan hölls i slutet av 2021. 
 
Kommunfastigheter i Laholm AB har tillsammans med representan-
ter för socialförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen, sam-
hällsbyggnadsförvaltningen med flera tagit fram en förstudie enligt 
bifogat underlag. Kommunstyrelsens ledningsutskott har remitterat 
förstudien vidare till barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden 
och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll den 8 mars 2022 § 43 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse den 23 februari 2022 
Förstudie avseende nytt äldreboende och ny förskola i Våxtorp den 
11 oktober 2021 
Socialnämndens protokoll den 21 december 2021 § 150 
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Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 15 december 2021 § 85 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 15 december 2021 § 223 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Erling Cronqvist (C) med instämmande av Kjell Henriksson (S): Bi-
fall till ledningsutskottets förslag till beslut. 
 
Roland Norrman (M) med instämmande av Ann-Heléne Djivjak 
(SD): Kommunfullmäktige godkänner projektering och kostnad för 
nybyggnad av förskola i Våxtorp och uppdrar åt kommunstyrelsen 
att beställa byggnation i enlighet med förstudien. Gällande särskilt 
boende ska beslut om nybyggnation hanteras som en helhet för kom-
munens samtliga särskilda boenden. 
 
Lars Gustafsson (KD): Bifall till ledningsutskottets förslag till beslut 
med tilläggsyrkande att lokal till hemtjänsten i Våxtorp tas fram i 
samband med nybyggnation av förskola och särskilda boende. För-
slag presenteras när underlag till beslut föreligger. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden börjar med att ställa ledningsutskottets förslag mot Ro-
land Norrmans förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i en-
lighet med ledningsutskottets förslag till beslut. 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande besluts-
gång: 
Ja-röst för ledningsutskottets förslag till beslut. 
Nej-röst för Roland norrmans förslag till beslut. 
 
Omröstningsresultat 
Med 5 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet 
med ledningsutskottets förslag till beslut. 
 

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röster Nej-röster Avstår 

Roland Norrman (M)  X  
Kjell Henriksson (S) X   
Angeline Eriksson (C) X   
Christer Sjöberg (M)  X  
Lars Gustafsson (KD) X   
Annita Asplid (S) X   
Peter Berndtson (SD)   X  
Ann-Heléne Djivjak (SD)  X  
Erling Cronqvist (C) X   
Summa 5 4  
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Ordföranden lägger därefter fram Lars Gustafssons tilläggsyrkande 
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
 
Reservation 
Roland Norrman (M), Christer Sjöberg (M), Ann-Heléne Djivjak 
(SD) och Peter Berndtson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget förslag. 
 
Jäv 
Bertil Johansson (LP) deltar inte i handläggningen av ärendet på 
grund av jäv. 
 
Ersättarnas mening 
Pär-Åke Eriksson (MED) med instämmande av Karl-Fredrik Klinker 
(MED): Medborgerlig samling instämmer i Roland Norrmans yr-
kande. 
 _____ 
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§ 47 Dnr 2017-000348  
 
Beställning av nybyggnation av förskola i Knäred 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner projektering och kostnad för ny-
byggnad av 5-avdelnings förskola i Knäred och uppdrar åt kommun-
styrelsen att beställa byggnation i enlighet med förstudien.  
 
Ärendebeskrivning 
Den 1 juni 2020 beställde kommunstyrelsens ledningsutskott en för-
studie avseende en 5-avdelningsförskola i Smedjebackenslokaler i 
Knäred. Kommunfastigheter i Laholm AB har tillsammans med re-
presentanter för barn- och ungdomsförvaltningen med flera tagit 
fram en förstudie enligt bifogat underlag. 
 
Behovet av nya lokaler för den befintliga förskolan i Knäred är stort 
då delar av nuvarande verksamhet bedrivs temporära lokaler samt att 
dessa är geografiskt utspridda i Knäred.  
- En avdelning har sin verksamhet i en lokal i sutterängplan i ett av 
Laholmshems flerbostadshus.  
- Två avdelningar har sin verksamhet i paviljonger som hyrs och ska 
avyttras när en ny förskola är färdigställd. Om det inte sker någon 
nybyggnation behöver BUN även fortsättningsvis hyra dessa pavil-
jonger.  
-En avdelning bedriver verksamhet i tillfälligt iordningsställda loka-
ler i Smedjebacken.  
För att tillgodose en fullgod arbetsmiljö för barn och personal samt 
tillgången på förskoleplatser i Knäred över tid är det av stor vikt att 
en ny förskola byggs. En förskola i ändamålsriktiga lokaler med god 
standard förbättrar förutsättningarna för verksamheten samt kan öka 
attraktiviteten i att bosätta sig i Knäred. 
 
När den nya förskolan står klar flyttas verksamheten från nuvarande 
förskolelokaler in i den ny förskolan. Nuvarande verksamhetslokaler 
kommer att avvecklas. Barn-och ungdomsnämnden belastas med hy-
reskostnaden för fastigheten på Doktorsvägen 8 i Knäred, till dess att 
Kommunfastigheter i Laholm AB sålt fastigheten. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll den 8 mars 2022 § 44 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse den 2022-02-23. 
Kommunfastigheter i Laholm AB:s skrivelse den 2021-11-10. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Roland Norrman (M): Bifall till ledningsutskottets förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordförande lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och fin-
ner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detsamma. 
 
Jäv 
Bertil Johansson (LP) deltar inte i handläggningen av ärendet på 
grund av jäv. 
 
Ersättarnas mening 
Pär-Åke Eriksson (MED) med instämmande av Karl-Fredrik Klinker 
(MED): Medborgerlig samling instämmer i Roland Norrmans yr-
kande. 
_____ 
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§ 48 Dnr 2021-000268  
 
Beställning av återuppbyggnad av Campus Laholm efter bran-
den 2021 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beställer en återuppbyggnad av nedbrunnen del 
av Campus Laholm (byggnad 1200). 
 
Ärendebeskrivning 
Byggnad 1200 på Campus Laholm (ca 935 kvm BTA) brann ner den 
2 maj 2021. Inga delar av befintlig byggnad kunde räddas.  
 
Den 7 september 2021 fattade Kommunstyrelsens ledningsutskott 
beslut om att av Kommunfastigheter i Laholm AB beställa en förstu-
die avseende en återuppbyggnad av nedbrunnen del av Campus La-
holm. 
 
Bolaget har i samverkan med Kultur- och utbildningsnämndens lo-
kalansvariga representanter, ramavtalsarkitekt Horisont Arkitekter 
och erforderliga teknikkonsulter utrett möjligheterna till att återupp-
bygga den nedbrunna delen. Arbetsgruppen har tagit fram förslag på 
utformning av återuppbyggnaden.  
 
Lokalerna avser att inrymma undervisningslokaler samt utrymmen 
för skolsköterska och kurator. Förslaget omfattar totalt 808 kvm 
BTA verksamhetsyta samt cirka 80 kvm BRA fläktrum.  
 
Kommunfastigheter i Laholm AB har i genomförd förstudie redovi-
sat en grovt uppskattad kalkyl:  
 
888 kvm BTA/BRA  29 500 000 kr exkl. moms. 
 
Kostnaderna är enligt bolagets skrivelse grovt uppskattade. Då för-
handlingen med försäkringbolaget ej är slutförd samt att kostnaderna 
är grovt uppskattade har bolaget svårt att redovisa en slutlig hyres-
beräkning. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll den 8 mars 2022 § 45 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse den 23 februari 2022 
Kommunfastigheter i Laholm AB:s skrivelse den 2022-02-07 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Roland Norrman (M) med instämmande av Peter Berndtson (SD): 
Återremiss av ärendet då de uppskattade kostnaderna inte är tillräck-
liga för att fatta beslut utifrån. Förhandlingar bör ske med försäk-
ringsbolag och mer slutgiltiga beräkningar tas fram. 
 
Lars Gustafsson (KD): Bifall till ledningsutskottets förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag och finner 
att så ska ske. 
 
Ordföranden lägger därefter fram ledningsutskottets förslag till be-
slut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det-
samma. 
 
Reservation 
Roland Norrman (M), Christer Sjöberg (M), Peter Berndtson (SD) 
och Ann-Heléne Djivjak (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget förslag. 
 
Jäv 
Bertil Johansson (LP) deltar inte i handläggningen av ärendet på 
grund av jäv. 
_____ 
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§ 49 Dnr 2022-000053  
 
Nyttjanderättsavtal för del av Dyreborg 1:6 med Knäreds Id-
rottsklubb 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner nyttjanderättsavtalet. 
 
Ärendebeskrivning 
Knäreds Idrottsklubb har sedan 2021 ett treårigt nyttjanderättsavtal 
på sin anläggning vid Lagan i Knäred. I samband med den brand 
hösten 2021 som förstörde delar av klubblokalen har frågan uppstått 
kring att föreningen behöver ett mer långsiktigt nyttjanderättsavtal 
för att kunna göra mer långsiktiga satsningar och söka externa bi-
drag.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett 25-årigt nyttjande-
rättsavtal som innebär gratis upplåtelse till föreningen mot att dom 
bekostar att drift och underhåll av anläggningen. Avtalet har under-
tecknats av föreningen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll den 8 mars 2022 § 46 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 mars 2022. 
Nyttjanderättsavtal med kartbilaga 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roland Norrman (M): Bifall till ledningsutskottets förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detsamma.  
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Knäreds Idrottsklubb 
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§ 50 Dnr 2022-000061  
 
Kommunstyrelsens årsredovisning 2021 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner föreliggande årsredovisning för 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger redovisning från kommunens nämnder för medelsförvalt-
ningen under föregående kalenderår. Enligt 11 kap. 20 § kommunal-
lagen ska årsredovisningen lämnas över till kommunfullmäktige och 
revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år 
som redovisningen avser.  
 
Enligt 4 kap. 3 § lag om kommunal bokföring och redovisning ska 
årsredovisningen ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat 
och kommunens ekonomiska ställning. I årsredovisningen ska också 
ingå en sammanställd redovisning som även omfattar kommunal 
verksamhet som bedrivs genom annan juridisk person i vilken kom-
munen har ett betydande inflytande. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll den 8 mars 2022 § 47 
Årsredovisning för kommunstyrelsen 2021 
_____ 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 16 

Kommunstyrelsen 2022-03-15  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 51 Dnr 2018-000255  
 
Ianspråktagande av förutbetalda statliga ersättningar för mot-
tagande av ensamkommande barn och unga 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att förutbetalda medel för mottagande av 
ensamkommande barn och unga får disponeras till och med 2024 i 
enlighet med redan fastställd plan. 
 
Ärendebeskrivning 
2018 presenterade socialnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden 
och barn- och ungdomsnämnden en plan för en långsiktig (2018-
2022) användning av förutbetalda medel för mottagande av ensam-
kommande barn och unga.  
 
Medlen har använts för då redan pågående aktiviteter med inriktning 
mot tidigt förebyggande och hälsofrämjande insatser inom ramen för 
målområde barn och unga. På grund av pandemin har fortsatt metod-
utveckling och nya samarbetsmodeller enligt ursprungsplaneringen 
inte var möjliga att lansera. Behovet av fortsatt och utvecklat samar-
bete finns och har, om möjligt, ytterligare stärkts av de effekter pan-
demin gett.  
Målområdesarbetet inom barn unga och utbildning ser nu möjlig-
heter att fortsätta utvecklingen och planerar för nya aktiviteter, men 
förutsättningen är att de kvarvarande (4 501 tkr) förutbetalda ersätt-
ningarna kan omdisponeras så att de kan användas till och med 2024.  
 
Berörda förvaltningar vänder sig till kommunstyrelsen i denna fråga 
eftersom det endast handlar om en förlängning av den tid medlen får 
disponeras. Det finns i sak inga avvikelser från den plan de tre fack-
nämnderna, socialnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden och 
barn- och ungdomsnämnden ställt sig bakom sedan tidigare och som 
kommunstyrelse beslutade om 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll den 8 mars 2022 § 48 
Tjänsteskrivelse den 4 februari 2022 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Socialnämnden 
Kultur- och utvecklingsnämnden 
Barn- och ungdomsnämnden 
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§ 52 Dnr 2021-000292  
 
Bidrag ur Lundgrenska donationsfonden för uppsättning av 
trappräcke 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunstyrelsens för-
valtning i syfte att se helhetsbehovet av medel från Lundgrenska do-
nationsfonden under kommande år. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämndens driftenhet ansökte den 28 september 
2021 om bidrag ur Lundgrenska donationsfonden för uppsättning av 
räcke till trappan mellan Lagavägen och Sankt Knuts gränd. Kom-
munstyrelsens ledningsutskott beslutade den 5 oktober 2021 § 186 
att ärendet skulle återemitteras till samhällsbyggnadsnämndens drif-
tenhet för att utreda förutsättningarna för att sätta räcket mitt i trap-
pan. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har nu beslutat att ansöka om ett bidrag 
ur Lundgrenska donationsfonden om 423 600 kronor, för att sätta 
upp ett räcke på båda sidorna om trappan från Lagavägen till Sankt 
Knuts gränd vid Gröna Hästen i Laholm. 
 
Lundgrenska donationsfonden får användas för något för staden all-
männyttigt ändamål, till exempel att förhöja dess skönhet. Utdelning 
ur fonden ska ske efter större linjer så att medlen inte uppdelas i små-
poster utan lämnar ett för staden bestående resultat.  
 
Verksamheten för ekonomi bedömer att ansökan ryms inom donat-
ionsföreskrifterna. Då det inte delats ut några medel från fonden un-
der 2021 finns det utrymme att bevilja ansökan. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll den 8 mars 2022 § 49 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 1 mars 2022. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 23 februari 2022 § 38. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roland Norrman (M) med instämmande av Bertil Johansson (LP), 
Peter Berndtson (SD) och Erling Cronqvist (C): Återremiss i syfte att 
se helhetsbehovet av medel från Lundgrenska donationsfonden un-
der kommande år, där bland annat rådhuset både exteriört och 
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interiört, samt offentlig konst exempelvis hästbrunnen skall ingå i 
helhetsbehovet. 
 
Kjell Henriksson (S): Bifall till ledningsutskottets förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan till kommunstyrelsen om ärendet ska av-
göras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera 
ärendet. 
 
Reservation 
Kjell Henriksson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 53 Dnr 2022-000050  
 
Delegering av beslut om ombudsinstruktion för årsstämma 2022 
i Laholmsbuktens VA AB 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen delegerar till ledningsutskottet att besluta om om-
budsinstruktion för årsstämma 2022 i Laholmsbuktens VA AB. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunstyrelsens reglemente åvilar det styrelsen att utöva 
kommunens ägar- och huvudmannafunktion i de företag som kom-
munen helt eller delvis äger eller på annat sätt har intresse i och där-
vid tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstäm-
mor och andra likartade sammanträden i sådana företag. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2020 § 38 att utse Erling 
Cronqvist (C) som ombud att företräda kommunen vid bolagsstäm-
mor med Laholmsbuktens VA, för tiden till och med den 31 decem-
ber 2022. Kjell Henriksson (S) utsågs som ersättare.  
 
Laholmsbuktens VA AB håller årsstämma den 11 april 2022. In-
struktion bör utfärdas till kommunens ombud om ställningstagande 
till de ärenden som behandlas vid årsstämman. Som underlag till be-
slut om ombudsinstruktion ligger vanligtvis årsredovisning, revis-
ionsberättelse och granskningsrapport för år 2021. Underlag för att 
fatta beslut om ombudsinstruktion hinner inte tas fram så att kom-
munstyrelsen på ordinarie sammanträde kan besluta om ombudsin-
struktion. Kanslienheten föreslår därför att kommunstyrelsen dele-
gerar till ledningsutskottet att besluta om ombudsinstruktion för års-
stämma 2022 i Laholmsbuktens VA AB. 
 
Vid planering av kommande årsstämmor bör Laholmsbuktens VA 
AB ta hänsyn till kommunstyrelsens sammanträdesplan och ge tid 
till styrelsen att granska årsredovisning, revisionsberättelse och 
granskningsrapport samt besluta om ombudsinstruktion. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll den 8 mars 2022 § 50 
Kanslienhetens tjänsteskrivelse den 15 februari 2022. 
_____ 
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§ 54 Dnr 2022-000072  
 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar förslag till delegationsordning att gälla från 
och med den 16 mars 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
För att kommunstyrelsen effektivt ska kunna sköta sina uppgifter be-
höver styrelsen delegera beslutanderätten i vissa ärendetyper. Det 
gäller främst ärenden av rutinartad karaktär. Ärenden som avser 
verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, av princi-
piell beskaffenhet eller annars av större vikt får inte delegeras. I dessa 
ärenden ska kommunstyrelsen alltid fatta beslut. Delegationsord-
ningen anger vem som får fatt vilka beslut på kommunstyrelsens 
uppdrag.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning förslår nu vissa ändringar i delegat-
ionsordningen så att den anpassas till de organisationsförändringar 
som genomförts i kommunstyrelsens förvaltning och i samhälls-
byggnadsnämndens förvaltning. Bland annat ersätter funktionen 
plan- och exploateringschef funktionen mark- och exploateringsstra-
teg. Funktionen kanslichef/ställföreträdande kommunchef utgår. 
Punkterna 7.29 och 7.30 om delgivning utgår då detta regleras i kom-
munstyrelsens behörighetsregler. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll den 8 mars 2022 § 51 
Tjänsteskrivelse den 1 mars 2022. 
Förslag till reviderad delegationsordning. 
_____ 
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§ 55 Dnr 2018-000533  
 
Yttrande till mark- och miljööverdomstolen angående överkla-
gande av detaljplan för Åmot 1:97 med flera i Mellbystrand  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna föreslaget yttrande som 
svar på överklagandet till mark- och miljööverdomstolen. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog den 23 juni 2020 § 72, detaljplan för del 
av Åmot 1:97 med flera, i Mellbystrand. Syftet med planen är att 
möjliggöra för ett hotell i Mellbystrand samt möjliggöra för rekreat-
ion och skapa ytor för hantering av skyfall. 
 
Kommunfullmäktiges beslut överklagades och mark- och miljödom-
stolen vid Vänersborgs tingsrätt beslutade att avslå överklagandena i 
dom den 21 juli 2021. Även detta beslut överklagades och mark- och 
miljööverdomstolen beslutade att ge prövningstillstånd. Laholms 
kommun har därefter förelagts att till Mark- och miljööverdomstolen 
svara på överklagandet. Av svaret ska framgå om kommunen medger 
eller motsätter sig klagandes yrkande om ändring. Om kommunen 
motsätter sig överklagandet ska skälen för detta och de eventuella 
bevis kommunen vill åberopa framgå.  
 
Förslag på yttrande har tagits fram gemensamt av byggnadsenheten 
och kommunjurist. 
 
Beslutsunderlag 
Yttrande den 11 mars 2022 
Vänersborgs tingsrätts Dom den 21 juli 2021 
Mark- och miljööverdomstolens föreläggande den 16 februari 2022 
Överklagandehandlingar 
 
Ersättarnas mening 
Eva M Larsson (MP): Anser inte att planen kan gå vidare då grund-
vattenproblematiken inte är löst. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Mark- och miljööverdomstolen 
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§ 56 Dnr 2021-000229  
 
Yttrande över ny översiktsplan för Markaryds kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Laholms kommun har inget ytterligare att tillföra översiktsplan för 
Markaryds kommun. 
 
Ärendebeskrivning 
Laholms kommun har fått översiktsplan för Markaryds kommun på 
granskningsremiss. Området kring kommungränsen är utpekat som 
landsbygd där viktiga infrastrukturstråk är utpekade, väg 15 och 
Markarydsbanan.  
 
Laholms kommun har tidigare getts möjlighet att yttra sig över över-
siktsplan för Markaryds kommun genom ordförande beslut. Förslag 
till översiktsplan för Markaryds kommun bedöms inte påverka mel-
lankommunala intressen som berör Laholms kommun. Laholms 
kommun ser positivt på att man vill samverka över gränser vad gäller 
persontrafik och ökad kapacitet på Markarydsbanan samt Lagan som 
ett gemensamt vattenområde. Laholms kommun ser också positivt 
till utveckling av landsbygd och rekreationsmöjligheter i gränsområ-
det.  
 
I granskningsförslaget har inte skett större förändringar som avser 
mellankommunala intressen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll den 8 mars 2022 § 52 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 februari 2022 
Markaryds översiktsplan 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Markaryds kommun 
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§ 57 Dnr 2021-000280  
 
Yttrande över Halmstads kommuns remiss om riktlinjer för av-
fallshantering  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Laholms kommun har inga synpunkter över granskningsversionen av 
Halmstads kommuns riktlinjer för avfallshantering. 
 
Ärendebeskrivning 
Halmstads kommuns har remitterat granskningsversion över riktlin-
jerna för avfallshantering (avfallsföreskrifter) till Laholms kommun. 
Under hösten 2021 har förslaget varit ute på samråd. Anledningen är 
att nuvarande avfallsföreskrifter för Halmstads kommun behöver re-
videras, eftersom det skett förändringar i lagstiftningen (miljöbal-
ken) sedan antagandet och i omvärlden. Enligt miljöbalken ska 
Halmstads kommun innan antagandet på lämpligt sätt och i skälig 
omfattning samråda med fastighetsinnehavare och myndigheter, 
samt ha en granskningsutställning under minst fyra veckor. Nya av-
fallsföreskrifter planeras för beslut i kommunfullmäktige under vå-
ren 2022. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden fick möjligheten att lämna ett yttrande 
till kommunstyrelsen i samband med att avfallsföreskrifterna var ute 
på samråd. Samhällsbyggnadsnämnden meddelade då i ett yttrande 
den 29 september 2021, att nämnden inte hade några synpunkter på 
Halmstads kommuns riktlinjer för avfallshantering. 
 
Avfallsenheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen har gått ige-
nom granskningsversionen av Halmstads kommuns riktlinjer för av-
fallshantering och har inga synpunkter på dessa. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll den 8 mars 2022 § 53 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 23 februari 2022 § 39 
Halmstads kommuns granskningsversion av riktlinjer för avfallshan-
tering 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Halmstads kommun 
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§ 58 Dnr 2022-000056  
 
Yttrande till länsstyrelsen om anmälan för samråd angående an-
läggande av en solcellspark på fastigheten Årnaberga 1:21 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lämnar följande synpunkter på remissen:  
 
Kommunstyrelsen anser att den mindre västra delen av projektom-
rådet inte är lämpligt för etablering av solcellspark på grund av när-
heten till bostäder. Om anmälan för detta område beviljas vill kom-
munstyrelsen uppmärksamma att delar av solcellsparken ligger intill 
en bilskrot, vid eventuella markarbeten i området bör sökanden där-
för vara uppmärksamma på föroreningar i mark. 
 
I övrigt har Laholms kommun inget att erinra mot en etablering av 
solcellspark. 
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Halland har fått en anmälan för samråd avseende an-
läggande av en solcellspark på fastigheten Årnaberga 1:21, omedel-
bart norr Årnaberga sjö.  
 
Projektområdet omfattas inte av detaljplan, områdesbestämmelser 
eller andra restriktioner enligt Laholms kommuns översiktsplan. Na-
tur-, kultur- och friluftslivsvärden är sammantaget låga. Projektom-
rådet berörs inte av naturreservat, Natura 2000, utpekade biotop-
skyddsområden eller liknande områdeskategorier. 
 
Handlingarna har bedömts av bland annat översiktsplanerare, kom-
munekolog och miljöenheten. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll den 8 mars 2022 § 54 
Tjänsteskrivelse den 23 februari 2022 
Anmälan för samråd (lst dnr 1067-2022-1) 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roland Norrman (M) med instämmande av Lars Gustafsson (KD) 
och Bertil Johansson (LP): Bifall till ledningsutskottets förslag till 
beslut. 
 
Åke Hantoft (C) med instämmande av Peter Berndtson (SD): La-
holms kommun anser inte att det är lämpligt att anlägga solcellspark 
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på Årnaberga 1:21 då det inte är lämpligt att använda jordbruksmark 
till detta ändamål. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer ledningsutskottets förslag mot Åke Hantoft med 
fleras förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
ledningsutskottets förslag till beslut. 
 
Reservation 
Peter Berndtson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsens Hallands län 
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§ 59 Dnr 2022-000058  
 
Yttrande till länsstyrelsen om anmälan för samråd angående an-
läggande av en solcellspark på fastigheten Kattarp 2:89  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lämnar följande synpunkter på remissen:  
 
Delar av området ligger inom vattenskyddsområde (Skogabys vat-
tentäkt), försiktighet ska därför vidtas vid anläggande och drift. 
 
Delar av området planeras intill Skogaby avloppsreningsverk, upp-
förandet av solcellerna får inte medföra att tillträde, drift och under-
håll av avloppsreningsanläggningen försvåras. Det finns också pla-
ner på att lägga ner avloppsreningsverket och i stället göra en över-
föringsledning till Ängstorps reningsverk. LBVA bör höras för att 
säkerställa att anläggandet av solceller inte påverkar eller förhindrar 
ledningsdragningen. 
 
Delar av solcellsanläggningen planeras i nära anslutning till bostä-
der. 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 området. 
 
Platsen ligger inom grönområdesutredningen utpekade ytor som är 
viktiga stråk för grönstrukturen. Men då det huvudsakligen är åker-
mark som nyttjas kan man inte hävda att dessa hade använts för fri-
luftsändamål men upplevelsen av ett öppet landskap kommer påver-
kas. Däremot kommer parken medföra barriäreffekter för vilt i och 
med inhägnaden. Laholms kommun anser också att sökanden bör re-
dovisa hur vägar och gångstråk för människor kommer att påverkas 
av inhägnaden, och hur man undviker att minska rörligheten i områ-
det. Det andra området som påverkas av solcellsparken som är in-
tressant för naturvården är Gatesjön-Krankesjön som också har geo-
logiska värden men också en betydelse för landskapsbilden och fri-
luftslivet.  
 
I ansökan står det att solcellsytor kan ha parallella användningsom-
råden och biodling föreslås för att höja den biologisk mångfalden. 
Forskning visar att det förekommer konkurrens mellan honungsbin 
och tambin så det rekommenderas inte att odla bin om man vill höja 
den biologiska mångfalden. 
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Sammanfattningsvis ställer sig Laholms kommun negativa till en 
etablering av en solcellspark på fastigheten Kattarp 2:89. Laholms 
kommun har för avsikt att peka ut områden som är mer lämpliga för 
etablering av solcellsparker i sin kommande översiktsplanering. 
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Halland har fått en anmälan för samråd avseende an-
läggande av en solcellspark på fastigheten Kattarp 2:89. Sökande har 
uppgett fastighetsbeteckning Årnaberga 1:23, men länsstyrelsen har 
kommenterat att detta byte av fastighetsbeteckning ännu inte skett, 
och därför avser de använda Kattarp 2:89 i korrespondensen med sö-
kande. 
 
Den planerade anläggningen kommer ha en effekt på ca 18,7 MW 
och bestå av 42 900 paneler. Den totalt tillgängliga ytan är 40 ha. 
Den installerade effekten kan ändras beroende på val av solpaneler 
samt kapaciteten i överliggande nät. Uppskattad elproduktion från 
anläggningen är ca 23 570 MWh/år, vilket motsvarar den årliga el-
förbrukningen hos ca 9 428 hushåll enligt sökanden.  
 
Sökanden uppger att solcellsparken kommer att inhägnas för att obe-
höriga inte skall få tillträde till anläggningen, men att marken paral-
lellt med kraftproduktionen kan användas till till exempel bete för 
får, slåttervall eller ökad biologisk och biotopisk mångfald för exem-
pelvis biodling. 
 
Handlingarna har bedömts av bland annat översiktsplanerare, kom-
munekolog och miljöenheten.  
 
Boende på fastigheterna i närområdet har skickat en skrivelse till 
Länsstyrelsen där de motsätter sig utbyggnaden av solcellsparken. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll den 8 mars 2022 § 55 
Tjänsteskrivelse den 21 februari 2022 
Anmälan för samråd (lst dnr 525-9210-2021) 
Komplettering 
Invändningar mot solcellsansökan med diarienummer 525-9210-
2021 i Laholms kommun 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Margareta Johansson (L): Bifall till ledningsutskottets förslag till be-
slut. 
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Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottet förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detsamma. 
 
Jäv 
Roland Norrman (M) och Bertil Johansson (LP) deltar inte i hand-
läggningen av ärendet på grund av jäv. 
 
Ersättarnas mening 
Eva M Larsson (MP): Bifall till ledningsutskottets förslag till beslut. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen Hallands län 
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§ 60 Dnr 2022-000062  
 
Yttrande till länsstyrelsen om anmälan för samråd angående av-
verkning för omläggning av skogsmark till tomtmark på fastig-
heten Brostorp 2:1 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lämnar följande synpunkter på remissen:  
 
Det är positivt att befintliga gårdsmiljöer ges möjlighet att utvecklas. 
Några hinder enligt översiktsplanen föreligger inte. Inom och i an-
slutning till det aktuella området finns värdefulla biotoper och dessa 
bör bevaras i så stor utsträckning som möjligt.  
 
Laholms kommun vill också erinra om att utökningen av djurhåll-
ning kan vara anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. 
 
Ärendebeskrivning 
Det har inkommit en anmälan för samråd angående avverkning för 
omläggning av skogsmark till tomtmark till Länsstyrelsen i Halland. 
Länsstyrelsen har skickat över ärendet för yttrande från kommunen. 
Åtgärden berör fastigheten Brostorp 2:1 beläget strax norr om Ve-
inge Kyrkby. 
 
Den planerade avverkningen berör vad som kan vara naturtyp 9070 
(trädklädd betesmark) i habitatdirektivet. Dessutom är området inom 
kulturmiljöprogram för Laholms kommun.  
 
Handlingarna har bedömts av bland annat översiktsplanerare, plane-
kolog och miljöenheten. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll den 8 mars 2022 § 56 
Samhällsutvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 22 februari 
2022. 
Remiss gällande anmälan för samråd enl. 12 kap 6 § MB (lst dnr 525-
1153-2022) 
Missiv från Skogsstyrelsen med ärendenr. A 4819-2022 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen Hallands län 
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§ 61 Dnr 2022-000005  
 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen bjuder till nästa sammanträde den 12 april in  
berörda verksamheter för att informera om kommunens arbete med 
pågående flyktingsituation. 
 
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). 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Erling Cronqvist (C): Kommunstyrelsen bjuder till nästa samman-
träde den 12 april in berörda verksamheter för att informera om kom-
munens arbete med pågående flyktingsituation. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram Erling Cronqvists förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detsamma. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kultur- och utvecklingsnämnden 
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§ 62 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 10 mars 2022 
_____ 
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§ 63 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 10 mars 
2022 
Förteckning över synpunkter och förslag till kommunstyrelsen den 
10 mars 2022 
_____ 
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§ 64 Dnr 2022-000003  
 
Informationsärenden 
 
Presentation av ny socialchef och kommunjurist 
Daniel Johansson, Karin Höjman 
 
Företagspresentation, Peter Bengtsson och Margareta Ek, Ysby 
Peter S Larsson, Peter Bengtsson och Margareta Ek 
 
Information om flyktingsituationen i kommunen och hur kommunen 
arbetar med detta 
Anders Einarsson 
 
Information om det säkerhetspolitiska läget 
Niklas Nordgren, beredskapsdirektör Länsstyrelsen Halland, Karin 
Martini 
_____ 
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