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§ 1 Dnr 2023-000011 
 
Upphörande av amorteringsfrihet för lån till ideella föreningar 
med kommunal borgen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avser inte bevilja någon amorteringsfrihet för 
lån med kommunal borgen till ideella föreningar under 2023. 
 
Björbäcks Ryttarföreningen erhåller inte någon amorteringsfrihet 
under verksamhetsåret 2023 enligt begäran från föreningen den 30 
november 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har beviljat kommunal borgen till ett antal ide-
ella föreningar i kommunen. Borgen har tecknats för lån i intervall 
mellan 75 000 kronor och 3 500 000 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. 
 
Kommunfullmäktige beviljade därför den 28 april 2020, § 57 och 
den 22 december 2020, § 128 samtliga ideella förningar amorterings-
fritt, om borgenären beviljade föreningarna detta. Laholms kommun 
godkände som borgensman att respektive förening erhöll amorte-
ringsfrihet som längst 2021 ut.  
 
Kommunfullmäktige beviljade den 19 januari 2022, § 18, tillfällig 
amorteringsfrihet även under 2022 då effekterna av pandemin kvar-
stod. 
 
Föreningarna har under perioden 2020-2022 erhållit amorteringsfri-
het om de begärt detta av kreditgivaren. Coronapandemin medförde 
stora svårigheterför föreningarna att genomföra arrangemang och 
evenemang som normalt medfinansierar föreningarnas verksamhet. 
Då intäkterna för föreningarnas evenemang är stora inkomstkällor 
kunde det uppstå likviditetsproblem att erlägga kreditgivaren amor-
tering enligt avtal. Även lägre aktivitet och deltagande i föreningarna 
under pandemiåren påverkade inkomsterna. 
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Följande föreningar har kommunen tecknat kommunal borgen för: 
 
Laholmsortens Lantliga Ryttarförening 
Sydhallands Skyttegille 
Våxtorps Bois 
Björbäcks Ryttarförening 
Veinge Jaktskytteklubb 
Skottorps IF 
 
Kommunen avser inte längre att bevilja amorteringsfrihet på lån som 
innehar kommunal borgen. Avsikten med att inte bevilja längre tid 
än perioden som redogjorts för ovan är att föreningarna måste precis 
som övriga samhället återgå till ordinarie verksamhet och därmed 
kunna klara av sina respektive ekonomiska åtagande som lånen för-
pliktigar. Om föreningarna inte lyckas återgå till att påbörja amorte-
ringar igen riskerar kommunen att få svårigheter att bevilja nya lån 
framöver vid behov till föreningarna. Respektive förening måste 
klara av att finansiera sina upplåningsbehov fullt ut. Annars faller 
avsikten med kommunal borgen och övergår till bidrag. 
 
Björbäcks Ryttarförening har enligt inkommen ansökan den 30 no-
vember ansökt om att erhålla amorteringsfrihet under 2023 med hän-
visning till ökade räntekostnader samt stigande elpriser. Precis som 
ovan argumenterat måste föreningen kunna fullgöra sina ekonomiska 
förpliktelser om amortering. Om förpliktelsen inte fullgörs återstår 
till sist för kommunen att finansiera verksamheten med övertagande 
av lån som borgenär eller finansiera amorteringskostnaden med bi-
drag. 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhet ekonomis tjänsteskrivelse den 3 januari 2023. 
_____ 
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§ 2 Dnr 2023-000012 
 
Upphörande av amorteringsfrihet till bygdegårdsföreningar 
med kommunal borgen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avser inte att bevilja någon amorteringsfrihet 
för lån med kommunal borgen till lokalägande bygdeföreningar un-
der 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har beviljat kommunal borgen till ett antal byg-
degårdsföreningar i kommunen. Borgen har tecknats för lån i inter-
vall mellan 200 000 kronor och 5 600 000 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. 
 
Kommunfullmäktige beviljade den 31 mars 2020 § 31 och den 22 
december 2020 § 127, samtliga lokalägande föreningar, bygdegår-
darna, amorteringsfritt om borgenären beviljar föreningarna detta. 
Laholms kommun godkände då i egenskap av borgensman att re-
spektive förening erhåller amorteringsfrihet till och med den 31 de-
cember 2021. 
 
Kommunfullmäktige beviljade den 19 januari 2022, § 18, tillfällig 
amorteringsfrihet även under 2022 då följd effekterna efter pande-
min kvarstod. 
 
Bygdegårdarna hade med anledning av coronapandemin svårt att få 
samlingslokalerna uthyrda i samma omfattning som tidigare. Då in-
täkterna från uthyrningen är respektive förenings största inkomst-
källa kunde det uppstå likviditetsproblem att erlägga kreditgivaren 
amortering enligt avtal. 
 
Följande föreningar har kommunen tecknat kommunal borgen för: 
 
Knäreds bygdegårdsförening 
Föreningen Ysby bygdegård 
Hasslövs bygdegårdsförening 
Föreningen Lagagården 
Bygdegårdsföreningen, Skoskumsgården 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Kommunstyrelsen 2023-01-17  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

Våxtorps bygdegårdsförening 
Mellbystrandsföreningen 
Solbackens bygdegårdsförening 
 
Bygdegårdsföreningarna har under perioden 2020-2022 erhållit 
amorteringsfrihet om de begärt detta av kreditgivaren. Anledning var 
att coronapandemin medförde stora svårigheter för föreningarna att 
hyra ut lokalerna i samma omfattning som tidigare. 
 
Kommunen avser inte längre att bevilja amorteringsfrihet på lån som 
innehar kommunal borgen. Avsikten med att inte bevilja längre tid 
än perioden som redogjorts för ovan är att föreningarna måste precis 
som övriga samhället återgå till ordinarie verksamhet och därmed 
kunna klara av sina respektive ekonomiska åtagande som lånen för-
pliktigar. Om föreningarna inte lyckas återgå till att påbörja amorte-
ringar igen riskerar kommunen att få svårigheter att bevilja nya lån 
framöver vid behov då föreningarna inte klarat av att fullt ut finansi-
era sina upplåningsbehov. Annars faller avsikten med kommunal 
borgen. 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhet ekonomis tjänsteskrivelse den 3 januari 2023. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar Kjell Henriksson (S) inte i handläggningen av 
ärendet. 
_____ 
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§ 3 Dnr 2021-000275 
 
Granskning av detaljplan för kv. Jungfrun, Oxen och del av 
Bocken 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget.  
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har skickat Detaljplan för Kv. Jungfrun, 
Oxen och del av Bocken på granskning med svar senast 27 januari.  
 
Detaljplanens syfte är att planlägga butikslokaler med skyltfönster 
mot Storgatan och Hästtorget med användningen centrum, där enbart 
centrumverksamhet får finnas i bottenplan mot gata. Anledningen 
härtill är att säkerställa den fortsatta förekomsten av handel och andra 
verksamheter i centrala Laholm. Vidare syftar detaljplanen även till 
att skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse genom olika skydds-
bestämmelser. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 januari 
2023. 
Granskningshandling SBNs beslut 2022-10-05 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Kjell Henriksson (S): Bifall till förslag till beslut enligt tjänsteskri-
velse. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram förslaget och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med detsamma. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar Karl-Fredrik Klinker (MED) inte i handlägg-
ningen av ärendet. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 4 Dnr 2022-000395 
 
Beställning av förstudie för utökning av lokalytor i Våxtorpssko-
lan 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beställer en förstudie avseende ombyggnad  av 
Våxtorpsskolan. 
 
Ärendebeskrivning 
Våxtorpsskolan är en F-9 skola byggd år 1983 och har en elevkapa-
citet på 600 elever varav högstadiedelens kapacitet uppgår till 225 
elever. Barn- och ungdomsförvaltningen ser att Våxtorpsskolans 
högstadium inför läsåret 2023–2024 har behov av att utöka sina 
undervisningslokaler med två klassrum samt ett tillhörande grupp-
rum. Behovet grundar sig i ett ökat elevunderlag vilket även kommer 
öka över tid enligt aktuella prognoser. 
 
En ombyggnad för att utöka antal klassrum och grupprum behövs.  
 
En möjlig lösning som har identifierats redogörs för nedan.  
Kultur- och utvecklingsförvaltningen har idag Våxtorpsfolkbibliotek 
inrymt i lokaler på Våxtorpsskolan. Vid en flytt av biblioteket frigörs 
yta för två klassrum. I förstudien behöver utredas än lösning för 
biblioteket som i fall behöver flyttas. 
 
Förstudiesvaret ska bl.a. redogöra för följande: 
1. Den totala investeringskostnaden. 
2. Hyresberäkning. 
3. Preliminär tidplan. 
 
Förstudien tas fram i samverkan med berörda verksamheter. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse den 12 januari 2022. 
Barn-och ungdomsnämndens tjänsteskrivelse den 23 november 
2022. 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Kjell Henriksson (S): Bifall till förslag till beslut enligt tjänsteskri-
velse. 
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Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram förslaget och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med detsamma. 
_____ 
Beslutet skickas till: 
Kommunfastigheter i Laholm AB 
Barn- och ungdomsnämnden 
Kultur- och utvecklingsnämnden 
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§ 5 Dnr 2021-000281 
 
Beställning gällande ombyggnad av Knäredsskolan 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beställer en ombyggnad för del av Knäredsskolan 
och godkänner därmed ombyggnadskostnaden. 
 
Ärendebeskrivning 
Knäreds skola är en F-6 skola byggd någon gång mellan 1953-1963 
och har en elevkapacitet på 175 elever. Under åren 1993-1994 har 
det gjorts en del renoveringar av skolan och i bolagens verksamhets-
plan finns upptagna underhållsåtgärder från 2022 och fem år framåt. 
I dagsläget äter en del eleverna i klassrum.  
I samband med att Knäreds folkbibliotek flyttade från Knäredsskolan 
till Smedjebacken under 2021 har disponibla ytor på skolan uppkom-
mit. För närvarande är matsalen på skolan otillräcklig och en del av 
skolans elever äter sin lunch i klassrummen. Skolan har även en 
träslöjdssal som inte används då de elever som har träslöjd i stället 
får sin undervisning på Veingeskolans. Dessutom finns det förnärva-
rande outnyttjade lokalytor i den s k "gamla skolan" som idag är 
"Dagcentralen" med daglig verksamhet som enbart används till för-
råd. Utifrån detta beställde kommunstyren en förstudie för ombygg-
nation i syfte att optimera användningen av skolans ytor. 
 
I samverkan mellan bolagets fastighetsavdelning, lokalplanerare på 
Barn- och ungdomsförvaltningen (BUF) samt kommunens fastig-
hetsstrateg har utformning och förslag framarbetats.  
 
Förstudien har haft två delar. Del l har tittat på ombyggnation i tidi-
gare bibliotek för att utöka matsalen och del 2 har tittat på möjlig-
heter att utöka skolan med ytterligare ett klassrum. 
 
Del l - Utökning matsal  
Befintliga outnyttjade bibliotekariekontor rivs för utöka matsals-
kapaciteten medan man tillskapar två mindre matsalsrum med dags-
ljusinsläpp som även kan användas som grupprum eller mötesrum. 
Nya ytskikt på golv, väggar och tak görs om med ny belysning. För 
att klara av ökat antal elever som äter samtidigt, och för att förbättra 
flöden av elever byts nuvarande serveringslinje ut mot en ny större 
med högre kapacitet. Nuvarande ventilation är tillräckligt dimens-
ionerad för den ändrade användningen. Däremot är ventilation gam-
mal och i behov av underhåll. Därför kommer bolaget inom några år 
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behöva byta ut installationen. Detta kommer arbetas in i bolagets 
kommande verksamhetsplaner. 
 
Del 2 - Tillkommande klassrum  
Nytt klassrum i befintlig träslöjd med kapacitet till 30 personer 
Träslöjdssalens utformning bibehålls, medan det i dagens målarrum, 
metalrum och förråd byggs om så det blir ett grupprum med dag-
ljusinsläpp och två förråd för material till klassrummet samt ett till 
fastighetsskötaren som blev av med sitt på grund av grupprummet 
tillskapande. Just tillskapande av klassrum med tillhörande grupp-
rum är i linje med skolans funktionsprogram för hur klassrum skall 
utformas. I träslöjden behövs en genomgående renovering för iord-
ningställa det till klassrum, alla maskiner, spånsugar demonteras och 
gamla eternitkanaler rivs och nya ytskikt som golv, väggar, tak mon-
teras. Då ingen ventilation finns idag så byggs ett nytt ventilations-
rum ute i korridoren som förser just klassrummet och grupprummet 
samt förråd.  
 
Investeringskostnaden för ovannämnda förslag uppskattas till  
totalt 2 875 000 kr. 
 
Nuvarande världsläge gör att det råder en stor osäkerhet kring priser 
på byggmaterial och kostnadsutvecklingar i entreprenader. Bolaget 
har i sina kalkyler använt erfarenhetsvärlden, kalkylböcker och till 
viss del egen uppskattning för att kalkylera åtgärderna. 
 
Hyresberäkning  
Grundad på ovannämnda kostnadsbedömningar har en preliminär 
hyresberäkning tagits fram. Hyresberäkningen grundar sig på gäl-
lande ramavtal mellan Laholms kommun och Kommunfastigheter i 
Laholm AB. Kapitalkostnaden beräknas på räntan, som fastställs en 
gång per år, f n 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 s k vinstpåslaget med f n 1,93%.  
 
Kapitalkostnad f n 3,17 % på 2 87 5 000 kr   91 138 kr/år 
Tillägg vinstpåslag f n 1,93%              1 759 kr/år 
Totalt                           92 897 kr/år 
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Beslutsunderlag 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse den 2023-01-12. 
Kommunfastigheter i Laholm AB:s skrivelse den 2022-05-03. 
Barn- och ungdomsnämndens yttrande den 2022-12-14. 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Jörgen Nilsson (KD): Bifall till förslag till beslut enligt tjänsteskri-
velse. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram förslaget och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med detsamma. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfastigheter i Laholm AB 
Barn- och ungdomsnämnden 
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§ 6 Dnr 2022-000419 
 
Verksamhetsplan för kommunstyrelsens förvaltning 2023 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av verksamhetsplan för kommunsty-
relsens förvaltning för år 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Med utgångspunkt från bland annat kommunplan, kommunstyrel-
sens nämndsplan och andra styrdokument ska verksamhetsplan för 
respektive förvaltning upprättas. Verksamhetsplan för kommunsty-
relsens förvaltning fastställs av kommunchefen. Verksamhetsplanen 
är ett av kommunchefens verktyg för att verkställa kommunstyrel-
sens beslut. 
 
Planeringen för år 2023 har präglats av att det är sista året för plan-
perioden samt att det budgetmässiga läget stramats åt. För flera av 
uppdragen som förvaltningen föreslagit politiken har inga extra an-
slag givits samtidigt som besparingsåtgärder ska vidtas under året. 
Därför har förvaltningen försökt att prioritera och anpassa ambitions-
nivån efter rådande läge.  
 
Utifrån det underlag som presenterats för kommunstyrelsen i sam-
band med arbetet med nämndsplan så är det främst inom personal-
området som nedprioriteringar har gjorts. Fokus har flyttats från in-
förande av nya system till att utreda effekterna för att ta fram bättre 
underlag för kommande arbete och budgetprocess. Större projekt 
som heltid som norm kommer att löpa på men med en förlängd infö-
randetid i brist på resurser. Ett område som kommunstyrelsen valt att 
lyfta fram under 2023 är utbildning och informationsinsatser. Insat-
serna planeras att utföras inom befintlig budgetram och syftet är att 
öka kompetensen och minska felaktig hantering inom flera områden 
inom kommunen. Dessa insatser förväntas leda till bättre laguppfyll-
nad, effektiviseringar och förbättrad service både internt och externt. 
Förvaltningen anser att detta är ett mycket viktigt arbete i kommun-
styrelsens roll att vara stödjande, ledande och styrande för kommu-
nens verksamheter. 
 
Beslutsunderlag 
Kanslienhetens tjänsteskrivelse den 16 december 2022. 
Verksamhetsplan för kommunstyrelsens förvaltning 2023. 
_____ 
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§ 7 Dnr 2023-000009 
 
Genomlysning och omprövning av kommunala verksamheter 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att genomföra en strukture-
rad genomlysning och omprövning av samtliga kommunala verk-
samheter för att uppnå anpassningar av kommunens budget inför 
2024 motsvarande 35 000 tusen kronor. 
 
Respektive genomlysning ska innehålla en konsekvensbeskrivning. 
Nämnderna behöver behandla respektive genomlysning senast under 
mars månad för att kommunfullmäktige ska kunna genomföra ram-
reduceringar på maj-sammanträdet inför nämndernas nämndsplane-
arbete för 2024. 
 
Kommunstyrelsens ledningsutskott ska utreda och ta fram förslag till 
en modell som anger de ekonomiska ramarna. Modellen ska så långt 
det är möjligt antas med blocköverskridande politisk samsyn. Det 
finns sedan möjlighet att göra ideologiska prioriteringar inom mo-
dellen. 
 
Ärendebeskrivning 
I samband med kommunfullmäktiges beslut om kommunplan 2023 
gav fullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att planera och seder-
mera föreslå kostnadsminskningar/effektiviseringar om 35 000 tusen 
kronor från och med verksamhetsåret 2024. Posten om 35 000 tusen 
kronor återfinns i budgetbeslutet som en ospecificerad resultatför-
stärkning. 
 
Följande text fanns med i budgetbeslutet,  
För att under planperioden, och åren därefter, uppnå en tillfredstäl-
lande nivå på det finansiella resultatet förutsätter den ekonomiska 
planen en resultatförstärkning på 35 000 tusen kronor från och med 
budgetåret 2024. Förstärkningen, som bör ske genom nom verksam-
heterna motsvarar cirka 2,0 procent av nämndernas totala nettokost-
nader.  
 
Bakgrunden är att kommunens finansiella situation har försämrats 
och påverkas i hög grad av samhällets utveckling och yttre faktorer 
de kommande åren. I efterdyningarna av pandemiåren har det upp-
stått en problematik av utbud och efterfrågan på varor och tjänster 
vilket föranlett stora kostnadsökningar för den offentliga sektorn. Ut-
ifrån krigssituationen i Europa har de ekonomiska effekterna 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 

Kommunstyrelsen 2023-01-17  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

föranlett ännu större ekonomiska hål med kraftigt stigande inflation 
och energipriser som rusat till enorma höjder.  
 
Inflationens utveckling i landet i kombinationen med en uppåtgående 
ränteutveckling, för att bromsa inflationens framfart, föranleder stora 
kostnadsökningar för kommunen. Effekterna kommer att medföra 
svårigheter att nå en tillfredställande resultatnivå med en ekonomi i 
balans för kommunen. Vidare har ett nytt pensionsavtal har träffats 
mellan Sveriges kommuner och regioner och de fackliga organisat-
ionerna, som föranleder kraftigt ökade ekonomiska åtaganden som 
ska finansieras.  
 
Skatteunderlagsprognosen som budgeten bygger på visar att kombi-
nationen med kostnadsökningarna i samhället och det nya pensions-
avtalet medför en realt försvagad konjunktur (lågkonjunktur) där 
kommunens köpkraft urholkas. Realt kommer kommunen under de 
närmaste åren att erhålla ungefär hälften av snittet, jämfört med de 
senaste tio åren, i skatteutveckling och ekonomiskt utrymme. Denna 
utveckling medför att det blir allt svårare att finansiera välfärden och 
demografins utmaningar då kostnadsökningarna tar upp ett allt större 
finansiellt utrymme. 
 
Kommunchefens förslag till vidare hantering 
I budgetbeslutet gavs följande uppdrag till kommunchefen.  
Kommunstyrelsens förvaltning, under ledning av kommunchefen 
och hans ledningsgrupp, ska i ett tidigt skede analysera och konse-
kvensbeskriva möjliga vägval på åtgärder som krävs av effektivise-
ringar och omprioriteringar för att reducera kommunens kostnads-
massa.   
 
Kommunchefen har i sin ledningsgrupp, redan efter ledningsutskot-
tets beslut i oktober 2022, påbörjat utredningsarbete/genomlysning 
på tjänstemannanivå enligt budgetbeslutet. Efter lärdomar i kommu-
nens senaste beslut om kostnadseffektiviseringar/besparingar inför 
2020 behövs en starkare förankring i nämnderna samt att respektive 
nämnd och styrelsen också får möjligheten att konsekvensbeskriva 
och kommentera olika vägval utifrån politikens perspektiv.  
 
Kommunchefen förslår därför att styrelsen uppmanar nämnderna att 
genomföra en strukturerad genomlysning och omprövning av samt-
liga kommunala verksamheter i syfte att kartlägga möjliga kostnads-
minskningar som motsvarar upptagen nivå om 35 000 tusen kronor 
enligt det senaste budgetbeslutet. Avsikten med att genomföra ge-
nomlysningen i respektive nämnd är att skapa en bredare och starkare 
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förankring kring kommunens olika vägval för att stärka kommunens 
finansiella ställning framöver. 
 
Redovisning av genomlysningen 
Nämnderna ska under mars månad har genomfört en strukturerad ge-
nomlysning och omprövning av samtliga kommunala verksamheter 
inom tilldelat ansvarsområde i respektive reglemente från fullmäk-
tige. Genomlysningen ska innehålla en konsekvensbeskrivning av 
nämndernas framlagda förslag på vägval/åtgärder som respektive 
nämnd och styrelse föreslår. 
 
Genomlysningen ska ta sikte på åtgärder som kan genomföras på 
längre sikt och som anses vara hållbara över längre tid för kommu-
nens verksamhet och organisation. 
 
Varje verksamhet/förvaltning bör studeras utifrån möjligheten att ge-
nomföra följande förändringar: 
• Avveckling eller nedläggning av hela eller delar av verksamheten  
• Ambitionssänkningar och omprioriteringar 
• Konkurrensutsättning som ytterst syftar till att sänka kostnader 
• Rationaliseringar av befintlig verksamhet 
• Övriga omprövningar och besparingar 
 
Redovisningen ska innehålla en översiktlig beskrivning av konse-
kvenser för kommuninvånare, verksamhet och personal. En matris i 
Excel skickas med för fortsatt hantering. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 2 januari 2023. 

 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Karl-Fredrik Klinker (MED): Kommunsektorn står inför stora utma-
ningar. En ökad andel äldre, brist på arbetskraft med efterfrågad 
kompetens, ökande sociala klyftor, förändrad demografi med mera. 
Dessa förutsättningar innebär fortsatta behov av prioriteringar och 
effektiviseringar för en ekonomi i balans och god ekonomisk hus-
hållning. Ekonomi i balans börjar med en budget i balans. På många 
håll ser man till tidigare års budget och räknar upp den med hänsyn 
till utfall, index och löneökningar samt bedömda behov. Budget 
läggs på budget och ibland är kunskapen inte särskilt stor om varför 
en viss sektor fått just den ramen. 
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Ett intressant skifte är att Arvidsjaur, Bjurholm, Vindeln, Vännäs, 
Dorotea, Storuman, Sorsele, Storfors och Vilhelmina har följt Malå 
i spåren och bytt resursfördelningsmodell. Dessa kommuner har, 
med stöd av SKR, infört den så kallade prislappsmodellen. 
 
Modellen innebär i korthet att fördelning av budget till förvaltning-
arna baseras på de faktorer som ligger till grund för kostnadsutjäm-
ningssystemet och de standardkostnader som SCB beräknar varje år 
för alla kommuner.  
 
Med dessa unika prislappar som man får fram genom kostnadsutjäm-
ningssystemet, räknas en så kallad teknisk ram fram. Förtroende-
valda får svart på vitt se hur mycket olika verksamheter "borde 
kosta" givet förutsättningarna om man håller sig på genomsnittlig 
ambitionsnivå. Vill man satsa mer än så, eller lägga pengar på sådant 
som man inte är absolut skyldig att erbjuda, ska detta vara medvetna 
politiska prioriteringar och inte något som sker med automatik ge-
nom att föregående års budget räknas upp.  
 
En lärdom tycks vara att en kommun som vill införa prislappsmo-
dellen verkligen måste se till att informera tydligt och motivera det 
man gör. Det ska inte behöva finnas misstankar om att saker som 
förvaltningen eller styrande majoritet vill skydda bakas in i teknisk 
ram på mer eller mindre godtycklig väg.  
 
Med prislappsmodellen blir det fortsatt lika viktigt för kommunpoli-
tikerna att zooma ut. Man måste fortfarande se helheten och inte 
minst delarnas betydelse och plats i relation till varandra.  
 
Även prislappsmodellen kan problematiseras, men fördelarna tycks 
överväga. Rätt använd och i kombination med en ansvarsfull fördel-
ningspolitik på nationell nivå, kan prislappsmodellen hjälpa kommu-
nerna att ställa om för att hantera de demografiska problem som lig-
ger runt hörnet. Prislappstänket innebär kanske inte bara press om att 
göra nedskärningar, utan även stimulera till fler smarta samarbeten 
och lösningar. Det som går på slentrian är inte alltid bäst även om det 
är det mest invanda. 
 
Malå kommun har exempelvis jobbat med Prislappsmodellen med 
framgång och fått bättre långtidsplanering för olika verksamheter. 
Det förväntade resultatet är bättre långtidsplanering, realistiska bud-
getramar och medvetna politiska prioriteringar. 
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Med bakgrund ovandstående yrkar Medborgerlig samling: Att 
SKR:s “Prislappsmodell” införs i Laholm. 
 
Eric Semb (M): Bifall till förslag till beslut enligt tjänsteskrivelse 
med följande tillägg: 
 
Kommunstyrelsens ledningsutskott ska utreda och ta fram förslag till 
en modell som anger de ekonomiska ramarna. Modellen ska så långt 
det är möjligt antas med blocköverskridande politisk samsyn. Det 
finns sedan möjlighet att göra ideologiska prioriteringar inom mo-
dellen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-
styrelsen beslutar i enlighet med Eric Sembs förslag. 
 
Reservationer 
Karl-Fredrik Klinker (MED) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget förslag. 
 
Ersättarens mening 
Tomas Lövenbo (MED) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Karl-Fredrik Klinkers förslag. 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Barn- och ungdomsnämnden 
Kultur- och ungdomsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 
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§ 8 Dnr 2022-000424 
 
Kommunstyrelsens internbudget 2023 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till internbudget för år 2023 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens förvaltning lägger fram förslag till internbudget 
för 2023 för kommunstyrelsens verksamhet. 
 
Kommunfullmäktige binder anslagen i driftbudget på nämndnivå.  
Internbudgeten beskriver fördelningen av detta anslag på de olika 
verksamheterna inom styrelsen. 
 
Bruttoomslutningen på verksamheterna minskar med 1 845 tkr på 
kostnads- och intäktssidan vilket dels beror på att Morgondagens le-
dare inte hanteras av Laholms kommun längre, utan administreras i 
fortsättningen av Falkenbergs kommun. Säkerhetsenhetens intäkter 
och kostnader justerats upp för att motsvarar nivån av tilldelat stats-
bidrag.  Näringslivsenhetens ram har justerats ner på grund av att 
tidigare upptagen intäkt inte längre erhålls. 
Enligt styrmodellen ska beslut om kvalitetsnivåer tas upp i samband 
med internbudgeten. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att de 
nyckeltal och kvalitetsnivåer som kommunstyrelsen beslutat om i sin 
nämndsplan också ska ligga till grund för internbudgeten. Förvalt-
ningen anser att dessa värden speglar kommunstyrelsens verksam-
heter. Förvaltningens verksamheter är begränsade i omfattning jäm-
fört med tidigare och är till stor del inriktade mot interna processer 
som skapar förutsättningar för andra verksamheter. Det innebär att 
de utfall som kommunstyrelsen vill se är beroende av andra nämn-
ders insatser och omvärldens aktiviteter. Därmed blir kommunstyrel-
sens lednings- uppsikt- och uppföljningsfunktion särskilt viktig för 
att nå de önskade resultaten. 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhet Ekonomis tjänsteskrivelse den 10 januari 2023. 
Skrivelse till internbudget för kommunstyrelsen 2023. 
_____ 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 19 

Kommunstyrelsen 2023-01-17  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 9 Dnr 2022-000388 
 
Revidering av näringslivsstrategi för Laholms kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunens näringslivsstrategi är ett viktigt dokument som ska vara 
förankrat både hos näringslivet och politiken. Återremiss för ytterli-
gare beredning hos de politiska partierna och förvaltningen. 
 
Följande tillägg ska göras till näringslivsstrategin: 
 
Hela kommunorganisationen genomsyras av en positiv och lösnings-
inriktad attityd med en genuin vilja att förstå och ge service till de 
företagare man möter. 
 
Ärendebeskrivning 
Befintlig Näringslivsstrategi antogs 2015 och behöver uppdateras för 
att stödja förvaltningens arbete, följa beslutade strategier inom andra 
områden, uppdateringar inom gällande lagstiftning samt övriga om-
världsförändringar.  
 
I förslaget till ny strategi tydliggörs den i fyra fokusområden med ett 
större utifrånperspektiv och kopplas starkare till kommunens vision. 
Fokusområdena är Service, Etablering, Kompetensförsörjning samt 
Attraktionskraft. På detta sätt kommer den att utgöra en tydlig grund 
för prioriteringar i syfte att stödja arbetet med Laholms kommuns 
utveckling. 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhet Näringslivs tjänsteskrivelse den 16 januari 2023 
Förslag till näringslivsstrategi   
Presentation 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Eric Semb (M) med instämmande av Kjell Henriksson (S): Kommu-
nens näringslivsstrategi är ett viktigt dokument som ska vara förank-
rat både hos näringslivet och politiken. Återremiss för ytterligare be-
redning hos de politiska partierna och förvaltningen. 
 
Kjell Henriksson (S) med instämmande av Ove Bengtsson (C): Föl-
jande tillägg ska göras till näringslivsstrategin: 
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Att hela kommunorganisationen genomsyras av en positiv och lös-
ningsinriktad attityd med en genuin vilja att förstå och ge service till 
de företagare man möter. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram Eric Sembs med fleras förslag och finner 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detsamma. 
 
Ordföranden lägger fram Kjell Henrikssons med fleras förslag som 
tillägg till näringslivsstrategin och finner att kommunstyrelsen beslu-
tar i enlighet med detsamma. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Näringslivsenheten 
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§ 10 Dnr 2022-000389 
 
Uppdrag att ta fram strategi för destinationsutveckling i La-
holms kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge Näringslivsenheten tillsammans 
med besöksnäringen på Kultur- och utvecklingsförvaltningen i upp-
drag att ta fram ett förslag på destinationsutvecklingsstrategi för La-
holms kommun. Strategin skall ha ett tidsperspektiv fram till 2030. 
Förslaget på destinationsutvecklingsstrategi presenteras i november 
2023.  
 
Ärendebeskrivning 
Laholms kommun har idag ingen strategi för destinationsutveckling 
avseende besöksnäringen. Region Halland och Region Skåne gör 
satsningar som har inverkan på besöksnäringen i Laholms kommun 
och i våra grannkommuner Båstad och Halmstad.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019 att ansvaret för destinationsut-
veckling ska ligga på Näringslivsenheten. Resurser i form av perso-
nal och ekonomi ligger under Kultur- och utvecklingsförvaltningen. 
Med delat ansvar för frågorna mellan Kultur- och turismenheten och 
Näringslivsenheten med respektive nämnder är behovet ännu större 
av en gemensam vision och mål tillsammans med en strategi. Vår 
interna destinationsstrategi behövs som ledstång och riktmärke inför 
nästa steg som bör vara en uppdatering av vårt platsvarumärke. 
 
Mycket är på gång i Laholms kommun. Utmed kusten bubblar det 
med en Wakepark, en camping, ett hotell och ett nytt centrum i Mell-
bystrand. Arbete med att lyfta stranden och att tillsammans med nä-
ringslivet utöka utbudet av aktiviteter pågår. Regionalt skapas en 
kustnära vandringsled och framöver kommer Kattegattleden utveck-
las vidare. 
 
Dessutom pågår arbete med att skapa minidestination Våxtorp/Hal-
landsås/Hasslöv med inslag av nya vandringsleder, cykelleder och 
fortsatt utveckling av Lugnarohögen bland mycket annat. I området 
Knäred/Hjörnered har kommunen fått nyttjanderätten av Hjörnereds-
området, Region Halland planerar för mountainbike-leder i sina sko-
gar i området kring Mästocka, samt i ett senare skede, Sko-
gaby/Mästocka/Uddared och internt har vi tittat på möjligheterna för 
en ny naturcamping i Knäred.  
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Laholms centrum fortsätter vara en viktig del i att vara en attraktiv 
besökskommun. Ett blomstrande näringsliv och ett utvecklat kultur-
utbud är viktigt för att upprätthålla detta. 
 
Med allt detta på gång är det av största vikt att Laholms kommun 
skapar en gemensam bild och plan för utveckling av destination- och 
besöksnäring, en strategi för vårt arbete framöver. För att arbeta fram 
en destinationsutvecklingsstrategi behövs det ett beslut från kom-
munstyrelsen samt att resurser avsätts inom fastställd budget i re-
spektive förvaltning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 11 januari 2023 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Jörgen Nilsson (KD): Bifall till förslag till beslut enligt tjänsteskri-
velse. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram förslaget och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med detsamma. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Näringslivsenheten 
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§ 11 Dnr 2022-000376 
 
Revidering av kommunstyrelsens behörighetsregler inför ny 
mandatperiod 2023-2026 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till behörighetsregler 
att gälla från och med den 18 januari 2023, då kommunstyrelsens 
beslut den 8 februari 2022 § 28, ska upphöra att gälla. 
 
2. Kommunchefen ges i uppdrag att föra förteckning över de perso-
ner som vid varje tidpunkt innehar de funktioner som anges i behö-
righetsreglerna. 
 
Ärendebeskrivning 
I samband med att kommunen t.ex. ingår avtal eller andra rättshand-
lingar begärs ibland bevis på vem som tecknar kommunens firma. 
 
Firmatecknare är en civilrättslig term. Den används beträffande per-
soner som utsetts av styrelsen för t.ex. ett aktiebolag att företräda 
bolaget och teckna dess firma. 
 
Kommunallagen innehåller inga regler om firmateckning motsva-
rande de som finns i den associationsrättsliga lagstiftningen. 
 
Inom kommunalrätten får man skilja på vem som har befogenhet att 
besluta om att ingå ett avtal och vem som har befogenhet att repre-
sentera kommunen vid avtalstecknandet. 
 
Beslutskompetensen bestäms av kommunallagens regler om beslu-
tanderättens fördelning, bl.a. reglerna om kommunstyrelsens rätt att 
delegera sin beslutanderätt. 
 
Representationskompetensen, dvs. rätten att underteckna handlingar 
som krävs för verkställande av kommunstyrelsens beslut regleras för 
styrelsens vidkommande i 41 § i styrelsens reglemente.  
 
Där föreskrivs att skrivelser, avtal och andra handlingar från styrel-
sen ska på styrelsens vägnar undertecknas av ordföranden och kon-
trasigneras av anställd som styrelsen bestämmer. 
Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden. Beslut som 
fattas med stöd av delegering samt skrivelser, avtal och andra hand-
lingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som 
fattat beslutet. 
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Kommunstyrelsens förvaltning lägger fram förslag till behörighets-
regler inom kommunstyrelsens verksamhetsområde för delgivning, 
kontrasignation, delegationsbeslut, övriga fullmakter, anbudsöpp-
ning och kvittens av värdepost med tillhörande förteckning över be-
höriga personer. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 15 november 2022. 
Kommunstyrelsens behörighetsregler för mandatperioden 2023-
2026. 
_____ 
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§ 12 Dnr 2022-000406 
 
Beslutsattestanter för kommunstyrelsens verksamhet 2023 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen fastställer verksamhet ekonomis förslag på be-
slutsattestanter och ersättare för år 2023. 
 
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen rätt att göra förändringar av 
attesträtterna under året med undantag för ordförandens beslutsattest. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt de av kommunstyrelsen utfärdade anvisningarna till regle-
mentet för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner ska re-
spektive nämnd för sin förvaltning utse eller uppdra åt förvaltnings-
chef att utse beslutsattestanter och ersättare för dessa. Beslut ska fatt-
tas för varje kalenderår. Uppdraget som beslutsattestant är person-
ligt. 
 
I uppdrag att utse beslutsattestanter ligger även att ha ansvar för att 
utsedda personer har kunskap om omfattningen och innebörden av 
ansvaret i sina uppdrag och dessutom tillse att det finns interna kon-
troller som ger information om brister i denna kunskap. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 3 januari 2023. 
Förslag på beslutsattestanter år 2023. 
_____ 
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§ 13 Dnr 2023-000013 
 
Tillgängliggörande av kommunstyrelsens sammanträdeshand-
lingar 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen tillgängliggör styrelsens utskotts sammaträdes-
handlingar för styrelsens ledamöter och ersättare i Ciceron Assistent. 
 
2. Kommunstyrelsen tillgängliggör styrelsens sammanträdeshand-
lingar för kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare i Ciceron 
Assistent med undantag för handlingar som omfattas av sekretess el-
ler innehåller känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter. 
 
3. Kommunstyrelsen ändrar styrelsens beslut från den 7 juni 2022 § 
131 om att publicera styrelsens och dess utskotts sammanträdeshand-
lingar på laholm.se. Kommunstyrelsen återgår till att publicera sty-
relsens föredragningslista på laholm.se. 
 
Ärendebeskrivning 
Det finns en efterfrågan från ledamöter och ersättare i kommunfull-
mäktige att få tillgång till kommunstyrelsens sammanträdeshand-
lingar i verktyget Ciceron Assistent samt en motsvarande efterfrågan 
från styrelsens ledamöter och ersättare att ta del av styrelsens utskotts 
handlingar i Ciceron Assistent. Ledamöter och ersättare anser sig be-
höva tillgång till handlingarna i ett tidigt skede för en ändamålsenlig 
politisk beredning av ärendena i respektive fullmäktigegrupp. 
 
Nuvarande publicering av sammanträdeshandlingar på laholm.se 
Sedan juni 2022 publiceras kommunstyrelsens sammanträdeshand-
lingar på laholm.se i samband med att handlingarna blir tillgängliga 
för styrelsens ledamöter och ersättare i Ciceron Assistent. Före det 
att handlingarna publiceras på webben läggs en stor arbetsinsats ned 
på att dölja personuppgifter i handlingarna för att personuppgifter 
inte ska spridas i strid med dataskyddsförordningen. Det huvudsak-
liga syftet med publiceringen på laholm.se har varit att underlätta för 
den politiska beredningen i partiernas fullmäktigegrupper. Att ta del 
av sammanträdeshandlingarn på laholm.se i en sammanhållen PDF-
fil har inte upplevts som användarvänligt av de förtroendevalda. Nyt-
tan av att publicera handlingarna på laholm.se bedöms därmed inte 
motivera arbetsinsatsen. 
 
Arbetsmaterial och offentliga handlingar 
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Enligt tryckfrihetsförordningen 2 kapitlet 10 § anses en handling 
upprättad och därmed allmän när den har expedierats eller slutbe-
handlats. Underlag till ärenden blir upprättade först då protokollet 
där ärendet slutbehandlats justerats. Exempelvis blir tjänsteskrivel-
sen som ingår som beslutsunderlag till ett ärende som behandlas av 
ledningsutskottet upprättad först när kommunstyrelsens protokoll ju-
sterats. Men genom att styrelsen själv expedierar tjänsteskrivelsen 
utanför myndigheten blir den upprättad och en allmän handling. Ge-
nom det beslut som kommunstyrelsen fattat den 7 juni 2022 är samt-
liga sammanträdeshandlingar allmänna handlingar genom publice-
ring på laholm.se.  
 
Genom att begränsa åtkomsten till utskottens handlingar till styrel-
sens ledamöter och ersättare skulle handlingarna bli upprättade först 
vid styrelsens sammanträde genom att fullmäktiges ledamöter och 
ersättare får tillgång till dem genom Ciceron Assistent. 
Personuppgifter 
Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifie-
rad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, en-
skilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en le-
vande person. Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller för behand-
ling av personuppgifter. 
Varje nämnd är en egen myndighet med ansvar för sin information 
och sina personuppgifter. Kommunstyrelsen och kommunfullmäk-
tige är olika myndigheter. 
 
Varje personuppgiftsansvarig myndighet är ansvarig för att person-
uppgifter inte hanteras på ett felaktigt sätt eller kommer i orätta hän-
der med risk för negativa konsekvenser för de registrerade. Uppgifts-
minimering är en grundregel i GDPR. Det innebär att ingen inom en 
myndighet ska ha tillgång till fler personuppgifter än vad som behövs 
för att utföra uppdraget. Att det i grunden är allmänna handlingar 
som är offentliga har ingen betydelse i det här avseendet.  
 
En behandling av personuppgifter måste ha en laglig grund. Det kan 
vara att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av all-
mänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myn-
dighetsutövning. Bedömningen från kommunens dataskyddsombud 
är att en politisk beredning, omfattande förtroendevalda som inte till-
hör myndigheten, saknar laglig grund för att behandla personuppgif-
ter på det sätt som kan ske genom att Ciceron Assisten görs tillgäng-
lig för en vidare krets. En nämnd som inte efterlever GDPR riskerar 
att drabbas av sanktionsavgifter och eventuella skadeståndsanspråk. 
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För de ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige är kansli-
enhetens bedömning att det inte finns några hinder att göra dessa till-
gängliga för fullmäktiges ledamöter och ersättare när handlingarna 
blir tillgängliga för kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Dels 
innehåller dessa ärenden sällan personuppgifter. Dels ska fullmäk-
tige inom någon veckas tid få tillgång till dessa handlingar inför full-
mäktiges sammanträde. Däremot kvarstår vissa farhågor kring de 
sammanträdeshandlingar som tillhör ärenden som ska avgöras av 
kommunstyrelsens. Av fullmäktiges ledamöter och ersättare är sjut-
ton ledamot eller ersättare kommunstyrelsen och har därmed redan 
idag tillgång till kommunstyrelsens sammanträdeshandlingar. Öns-
kemålet är att även resterande 53 ledamöter och ersättare ska få till-
gång till kommunstyrelsen i Ciceron Assistent.  
 
För att inte sprida personuppgifter i strid med GDPR kommer vissa 
handlingar inte att vara tillgängliga för ledamöter och ersättare utan-
för styrelsen. Handlingar som innehåller personuppgifter kommer 
inte vara synliga för förtroendevalda som inte tillhör kommunstyrel-
sen. Det kommer att medföra en betydande arbetsinsats från kansli-
enheten. Därför föreslås att kommunstyrelsen slutar med publice-
ringen av sammanträdeshandlingar på webben och återgår till att en-
bart publicera föredragningslistan på webben. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 3 januari 2023. 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Ann-Heléne Djivjak (SD): Bifall till förslag till beslut enligt tjänste-
skrivelse. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram förslaget och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med detsamma. 
_____ 
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§ 14 Dnr 2022-000399 
 
Ansökan om kulturarvsstöd för år 2023 från Arkiv Halland  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lämnar bidrag om 22 000 kr till Arkiv Halland för 
drift av Arkiv Halland, depå syd, före detta Folkrörelsernas Arkiv i 
Södra Halland och Hallands Näringslivsarkiv, för år 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Arkiv Halland ansöker om bidrag från Laholms kommun om 22 000 
kronor för år 2023 för drift av Arkiv Halland, före detta Folkrörel-
sernas Arkiv i Södra Halland och Hallands Näringslivsarkiv. 
 
Ideella föreningen Arkiv Halland grundades 2020 och är en samman-
slagning av flera mindre arkivföreningar i Halland, vars huvudsyfte 
är att bevara, strukturera och tillgängliggöra de enskilda arkiven i 
länet. Arkiv Halland är en del av Region Halland. 
 
I de två arkivlokalerna i Halmstad och Varberg bevaras arkivhand-
lingar från till exempel politiska föreningar, nykterhetsföreningar, 
samhällsföreningar, ungdomsorganisationer, idrottsföreningar och 
från företag från 1700-talet fram till i dag.  
 
Kommunstyrelsen beviljade den 1 februari 2022 § 37, Arkiv Halland 
bidrag med 21 000 kronor för verksamhetsåret 2022. I skrivelse den 
30 november 2022 har Arkiv Halland önskat en höjning av bidraget 
från 21 000 till 22 000 kronor. Beloppet är 4,8 procent högre än fö-
regående år. Någon grund för beloppet redovisas inte. Enligt de an-
sökningar som Arkiv Halland lämnat till kommunen kan konstateras 
att antalet hyllmeter med ägarlöst arkivmaterial med ursprung i La-
holms kommun för närvarande är cirka 32 hyllmeter. 
Laholms kommun har genom beslut i kommunfullmäktige den 22 
juni 2005 § 92, avskaffat möjligheten för arkivmyndigheten (kom-
munstyrelsen) att ta emot enskilda arkiv med hänsyn främst till att 
det i dag finns möjlighet för enskilda arkivbildare att deponera arkiv-
handlingar hos föreningsarkivinstitutioner. 
 
Under 2023 kommer Arkiv Halland, depå syd i Halmstad att ta emot 
de kvarvarande delarna av de enskilda arkiv som inte har återhämtats 
av aktiva föreningar i Laholms kommun samt de ägarlösa arkiven. 
Detta material omfattar omkring 50 hyllmeter. Laholms kommun 
kommer således att helt överlämna ansvaret till Arkiv Halland för 
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handhavandet och bevarande av dessa enskilda arkiv. Arkiv Halland 
har därför ett stort värde för Laholms kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Kanslienhetens tjänsteskrivelse den 15 december 2022. 
Ansökan om kulturaarvsstöd. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Arkiv Halland 
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§ 15 Dnr 2023-000014 
 
Ansökan om förordnande som vigselförrättare 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker att Lars Hed förordnas som vigselför-
rättare. 
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har remitterat en ansökan om förordnande som vigsel-
förrättare till Laholms kommun. Av kommunens yttrande bör det 
framgå huruvida det behövs fler vigselförrättare i kommunen och om 
kommunen anser att den aktuella ansökan ska tillstyrkas eller avslås. 
 
Medborgarservice administrerar vigslar i kommunen. Deras uppfatt-
ning är att det finns behov av ytterligare vigselförrättare i kommu-
nen.  
 
Utifrån de uppgifter som framkommit i ansökan finns inget som talar 
emot att ansökans ska tillstyrkas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 4 januari 2023. 
Begäran om yttrande från Länsstyrelsen. 
Ansökan om förordnande som vigselförrättare. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen Halland 
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§ 16 Dnr 2022-000362 
 
Yttrande gällande Reviderat direktiv om rening av avloppsvat-
ten från tätbebyggelse 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande i enlighet med sam-
hällsbyggnadsnämndens och Laholmsbuktens VA:s skrivelser på 
förslaget om reviderat direktiv om rening av avloppsvatten från tät-
bebyggelse. Innehållet i dessa skrivelser är framgår av ärendebe-
skrivningen nedan. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen remitterade förfrågan om yttrande från Rege-
ringskansliet till Samhällsbyggnadsnämnden och Laholmsbuktens 
VA AB. Svar har inkommit den 20 december 2022 respektive den 3 
januari 2023 från remissinstanserna. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden lämnar följande yttrande: 
Samhällsbyggnadsnämnden ser i grunden positivt på att avloppsdi-
rektivet revideras samt de höga ambitionsnivåer som förslaget till ett 
nytt avloppsdirektiv visar på. Framför allt bedöms förslagen gällande 
krav på rening av mikroföroreningar vara positivt. Förslagets höjda 
ambitionsnivå och krav kommer dock med högsta sannolikhet inne-
bära stora konsekvenser för VA-huvudmannen då det kan medföra 
att det krävs stora ombyggnationer på befintliga avloppsreningsverk. 
Genomförandetiderna innebär också i vissa fall en utmaning då en 
ombyggnation av ett reningsverk är både kostsamt samt kan vara 
tidskrävande då det förutom själva byggnationen kan ta lång tid med 
en ansökningsprocess om det krävs nytt tillstånd enligt miljöbalken. 
 
Laholmsbuktens VA AB lämnar följande yttrande: 
• Direktivets allvarligaste brist är avsaknaden av regler som hanterar 
de negativa följderna av det s.k. försämringsförbudet i artikel 4 i 
EU:s ramdirektiv för vatten efter EU-domstolens Weserdom. Avsak-
naden av en sådan reglering innebär exempelvis stopp för befolk-
ningsökning, bostadsbyggande och samhällsutveckling i svenska tä-
torter med effektiva reningsverk och kan även att få negativa konse-
kvenser för miljön. 
 
• Artikel 3 – uppsamlingssystem 
LBVA avstyrker att EU ställer krav på uppsamling och rening av 
spillvatten från så små tätbebyggelser som för 1 000 personer (artikel 
3.2), särskilt som utsläppskraven bara rör syreförbrukande ämnen 
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och suspenderade ämnen (sekundär rening). Byråkratin växer för mi-
nimal miljönytta. Vi ser även risker med en omfattande reglering av 
enskilda (individuella avlopp) och krav på anslutning till uppsam-
lingssystem för sådana i områden med en belastning av minst 10 
pe/hektar. EU-reglering kan driva på utbyggnader av kommunalt VA 
och tvångsanslutning och lagen om allmänna vattentjänster kan be-
höva utvidgas för att Sverige ska kunna följa kravet. 
 
• Artikel 4 – individuella avlopp 
Enskilda fastigheters avlopp utanför tätorter ingår inte de kommu-
nala VA-organisationernas ansvar men vi bedömer att artikel 4 kan 
få betydelse för utbyggnaden av kommunalt VA. LBVA avstyrker 
artikel 4.3 som ger EU-kommissionen rätt att genom en delegerad 
akt lagstifta om krav på individuella avlopps tekniska utformning, 
drift och underhåll. Det är alldeles för oklart vad det omfattande be-
myndigandet innebär och kan leda till. 
 
• Artikel 6 – sekundär rening 
Vi avstyrker utvidgning av reningskraven och kontrollkraven i arti-
kel 6.3 till reningsverk för små byar med mellan 1 000 och 2 000 
personer. Miljönyttan av centralreglerade krav på att rena partiklar 
(suspenderade ämnen) och syreförbrukande ämnen står inte i pro-
portion till byråkratin som följer av kontroll och rapportering. Syre-
brist orsakas vanligtvis av övergödning från utsläpp av fosfor och 
kväve (regleras i artikel 7) från jordbruk, avlopp och industrier. Hal-
ten av suspenderade ämnen i en å eller älv varierar med den naturliga 
vattenföringen. Lokala utsläppskrav för BOD7 och COD från så här 
små reningsverk kan möjligen ha miljönytta om den lokala recipien-
ten råkar vara känslig, men inte om utsläppen sker från byar i gles-
bygd till exempelvis älvar med stora flöden av kallt syrerikt vatten. 
 
• Artikel 8 – kvartenär rening 
Rubriken bör vara ”rening av mikroföroreningar”. Tidsgränserna 
2030, 2035 och 2040 bör flyttas fram fem år för att undvika force-
ringseffekter i form av hyperinflation inom sektorn, leveranssvårig-
heter, kompetensbrister m.m. och risken för att en snabb utbyggnad 
till stor del blir beroende av leverantörer utanför EU av kritisk infra-
struktur som avloppsvattenrening. Systemet för utökat producentan-
svar i artikel 9 måste vara etablerat och gå att söka och beviljas medel 
från minst fem år innan de första tidsgränserna löper ut. Den som 
bygger ut måste veta redan i god tid innan förprojektering hur kost-
naderna ska finansieras under utbyggnaden. Ett tekniskt direktiv som 
avloppsdirektivet ska inte ha regler som inte stämmer med 
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ramdirektivet för vatten och gör det svårt att tillämpa båda direktiven 
samtidigt. 
 
• Artikel 9 – utvidgat producentansvar 
Det är ett mycket positivt förslag och det är angeläget att principen 
om att förorenaren ska betala genomförs. På sikt skapar principen 
incitament för producenter av läkemedel och kosmetika att utveckla 
kemiska ämnen som lättare bryts ner i reningsverk och i miljön. 
 
• Artikel 11 – reningsverkens energineutralitet 
LBVA tillstyrker artikelns princip om att reningsverken ska uppnå 
nationell energineutralitet tillsammans. 
 
• Artikel 13 – lokala klimatförhållanden 
LBVA avstyrker utformningen av artikeln.  Det föreslagna direktivet 
innehåller inga undantag vilket medför att artikeln blir rigid, särskilt 
med tanke på att utsläppskraven i andra artiklar bygger på principen 
one-size-fits-all och ställs oavsett miljöbehov. Rening av syreförbru-
kande ämnen (BOD7) och kväve görs med teknik som bygger på mi-
krobiologi. Antingen är kraven omöjliga att klara i kallt klimat i Nor-
den eller på hög höjd i övriga Europa eller blir de oproportionerligt 
kostsamma relativt miljönyttan. 
 
• Artikel 14 – utsläpp av avlopp från verksamheter 
LBVA stödjer principen i artikel 14.1 att en myndighet ska ta ställ-
ning till en verksamhet som vill ansluta sitt avlopp till avloppsnätet, 
men vi framhåller att va-huvudmannen för reningsverket alltid bör 
ha det avgörande beslutet huruvida en industri ska eller inte ska få 
anslutas till reningsverket. Till exempel bör sektorer med verksam-
heter som släpper ut fetter och oljor samt sådana organiska ämnen 
och metaller som reglerats som miljökvalitetsnorm eller som kan 
medföra hinder för användning av slammet omfattas av antingen 
myndighetsbeslut eller föreskrifter som reglerar åtgärder mot deras 
utsläpp till spillvattennätet. Vad som kan skada anläggningen som 
sådan är VA-organisationen bäst på att bedöma. I Sverige skulle 
bygglov enligt plan- och bygglagen kunna inkludera ett ställningsta-
gande liksom godkännanden av livsmedelslokaler enligt livsmedels-
lagen. 
 
• Artikel 15 – återanvändning och utsläpp av spillvatten 
LBVA tillstyrker artikel 15.1 om att underlätta återanvändning av 
spillvatten men ifrågasätter om resten av artikel 15 behövs. Vi av-
styrker artikel 15.3, omprövning av reningsverk så ofta som var sjätte 
år skapar orimligt mycket byråkrati med mycket begränsad 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 35 

Kommunstyrelsen 2023-01-17  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

miljönytta. Omprövning ska vara behovsstyrd. Den som investerar i 
dyr teknik gör det med betydligt längre tidshorisonter än sex år för 
att hinna införa och få nytta av den gjorda investeringen, som kan ha 
föregåtts av flera års utredningsarbete. 
 
• Artikel 17 – övervakning av spillvatten 
LBVA tillstyrker artikeln som kräver att medlemsstater – inte re-
ningsverk - ska övervaka smittförande bakterier och virus, exempel-
vis polio och SARS-Cov-2. Hur ansvaret fördelas och finansieras an-
ser vi att medlemsstaterna ska besluta om. 
 
• Artikel 20 – slam 
LBVA tillstyrker artikel 20.1 som stipulerar att slam ska hanteras 
enligt avfallshierarkin definierad i avfallsdirektivet och de krav som 
sätts i slamdirektivet. Det är samma strategi som Svenskt Vatten med 
medlemmar redan arbetar efter. Det är nödvändigt att även återan-
vändning av slam på åkermark räknas som återvinning av fosfor och 
kväve. 
 
• Artikel 22 – information och övervakning av genomförandet 
LBVA avstyrker de kraftigt ökade kraven på rapportering. Utöver att 
det föreslagna direktivet innehåller fler krav för betydligt fler anlägg-
ningar som ska följas upp så ökar artikel 22 på med ännu fler krav 
(artikel 22.1 punkterna a – j). Därtill föreslås EU-kommissionen en-
ligt artikel 22.4 kunna lagstifta på egen hand om formaten för rap-
porteringen. Varje ändring av formaten utlöser ny administration när 
de ska fyllas i. De administrativa kostnaderna för att sammanställa, 
kvalitetssäkra, komplettera och mata in data i de format som EU-
kommissionen kräver kommer öka dramatiskt. Eftersom arbetet med 
att ta fram data driver kostnader men inte själva rapporteringsmo-
mentet (knapptryckningen) av den framtagna datan medför digitali-
sering ingen besparing för någon i Sverige, allra minst för renings-
verken som måste göra grundjobbet åt myndigheterna. 
 
• Direktivets annex 1 – krav om spillvatten 
Not 1 under tabell 2 
Noten är nu riktad specifikt mot sjörika länder som Sverige och Fin-
land men det saknas vetenskapliga skäl för att neka sjörika länder att 
få ta hänsyn till kväveretention. Det föreslagna förbudet medför bara 
kostnader utan mernytta för miljön. Lokala behov av att rena kväve 
kan ibland finnas för att minska belastningen av ammonium på t.ex. 
en mindre sjö eller trång havsvik, men då bör reningskravet ställas 
specifikt för att skydda vattenmiljön i sjön eller havsviken och inte 
generellt för att skydda miljön i havsbassängerna. Vi föreslår att 
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noten istället bör lyda ” Naturel nitrogen retention may be taken into 
account in the calculation of the minimum percentage reduction”. Då 
blir det tydligt att retentionen får till godoräknas och det uppstår inga 
tillämpningsproblem. 
 
• Annex 2 – övergödningskänsliga områden 
LBVA avstyrker med bestämdhet punkten 1. I den står utan nyanse-
ring att alla avrinningsområden vars vatten når Östersjön är övergöd-
ningskänsliga – från Bottenviken och söderut runt Skåne och vidare 
upp till Göta Älv. Havsområdena må vara övergödda, men i norra 
Sverige på grund av fosfor. Den generella lydelsen saknar vetenskap-
lig grund när den utlöser generella och orimligt långtgående krav på 
kväverening i norra Sverige enligt artikel 4 och dessutom utan hän-
syn till kallt klimat enligt artikel 13, trots att fosfor är det till-
växt[1]begränsande näringsämnet som dessutom är möjligt att rena i 
kallt klimat. Vi utesluter inte att enstaka kustvattenförekomster kan 
bedömas vara kvävekänsliga enligt EU:s vattendirektiv, men då ba-
seras krav på kväverening på en nyanserad och sakligt grundad be-
dömning. För att kunna underskrida den rättsligt reglerade nivån på 
6 mg kväve/l behöver tekniken och driften inriktas på en målnivå på 
ca 4 mg kväve/l. Det går men är svårt i södra Sverige. 
 
Beslutsunderlag 
Kanslienhetens tjänsteskrivelse den 9 januari 2023. 
Remissvar Samhällsbyggnadsnämnden. 
Remissvar Laholmsbuktens VA AB. 
Remiss inkommen från Miljödepartementet 
Förslag till Reviderat direktiv om rening av avloppsvatten från tät-
bebyggelse 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Regeringskansliet, Miljödepartementet 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Laholmsbuktens VA AB 
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§ 17 Dnr 2022-000409 
 
Val av kommunstyrelsens ledningsutskott 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter och ersättare i lednings-
utskottet för tiden till och med den 31 december 2026: 
 
Ledamöter             Ersättare 
Ove Bengtsson (C)            Emelie Oskarsson (C) 
Kjell Henriksson (S)            Eric Semb (M) 
Peter Berndtsson (SD)            Ann-Heléne Djivjak (SD) 
 
Kommunstyrelsen utser följande till ordförande respektive vice ord-
förande i utskottet: 
Ordförande:  Ove Bengtsson (C) 
Vice ordförande: Kjell Henriksson (S) 
 
Följande regler gäller för inkallande av ersättare till tjänstgöring i 
ledningsutskottet: 
 
För ledamot tillhörande                           inträder ersättare i nedan 
nedanstående partigrupp                                angiven partigruppsordning: 
C                     C, M, SD 
S                     C, M, SD 
SD                     SD, M, C  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt 43 § i kommunstyrelsens reglemente ska inom styrelsen finnas 
ett ledningsutskott som består av tre ledamöter och tre ersättare. 
 
Ledningsutskottet ska handlägga ärenden som ankommer på kom-
munstyrelsen förutom ärenden som rör kommunens arbetsgivar-
funktion och personalpolitik som handläggs av personal- och orga-
nisationsutskottet. 
 
Ledamöter och ersättare i ledningsutskottet väljs av kommunstyrel-
sen bland dess ledamöter och ersättare för tiden till och med den 31 
december 2026. 
 
Kommunstyrelsen ska vidare bland utskottets ledamöter välja en 
ordförande och en vice ordförande. Vid valet av ersättare ska även 
bestämmas den ordning i vilken ersättarna ska kallas in till tjänstgö-
ring.  
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Beslutsunderlag 
Verksamhet Kanslis tjänsteskrivelse den 13 december 2022. 
_____ 
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§ 18 Dnr 2022-000407 
 
Val av kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter och ersättare i personal- 
och organisationsutskottet för tiden till och med den 31 december 
2026: 
 
Ledamöter                      Ersättare 
Kjell Henriksson (S)                   Eric Semb (M) 
Ove Bengtsson (C)                      Annalena Emilsson (C) 
Peter Berndtsson (SD)                 Ann-Heléne Djivjak (SD)  
 
Kommunstyrelsen utser följande till ordförande respektive vice ord-
förande i utskottet: 
Ordförande: Kjell Henriksson (S) 
Vice ordförande: Ove Bengtsson (C)  
 
Följande regler gäller för inkallande av ersättare till tjänstgöring i 
ledningsutskottet: 
 
För ledamot tillhörande                        inträder ersättare i nedan 
nedanstående partigrupp                      angiven partigruppsordning: 
S          C, M, SD 
C          C, M, SD 
SD          SD, M, C  
 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt 43 § i kommunstyrelsens reglemente ska inom styrelsen finnas 
ett personal- och organisationsutskott som består av tre ledamöter 
och tre ersättare. 
 
Personal- och organisationsutskottet ska handlägga ärenden som rör 
kommunens arbetsgivarfunktion och personalpolitik. 
 
Ledamöter och ersättare i personal- och organisationsutskottet väljs 
av kommunstyrelsen bland dess ledamöter och ersättare för tiden till 
och med den 31 december 2026. 
 
Kommunstyrelsen ska vidare bland utskottets ledamöter välja en 
ordförande och en vice ordförande. 
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Vid valet av ersättare ska även bestämmas den ordning i vilken er-
sättarna ska kallas in till tjänstgöring 
 
Beslutsunderlag 
Kanslienhetens tjänsteskrivelse den 13 december 2022. 
_____ 
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§ 19 Dnr 2022-000411 
 
Val av representanter i Kommunens funktionsrättsråd 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunens representanter i rådet ska 
vara tre ledamöter och tre ersättare. 
 
Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter, ersättare och ordfö-
rande i Kommunens funktionsrättsråd för tiden från och med den 1 
februari 2023 till och med den 31 januari 2027: 
 
Ledamöter          Ersättare 
Kjell Henriksson (S)                           Angeline Eriksson (C) 
Thor Gunnar Bjelland (M)         Lena Åkesson (M)  
Maj-Lis Jeppson (SD)         Ann-Heléne Djivjak (SD) 
 
Ordförande: Kjell Henriksson (S) 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunens funktionsrättsråd är ett organ för samråd och ömsesidig 
information mellan Laholms kommun och företrädare för funktions-
rättsorganisationer inom kommunen. 
 
Kommunen ska i rådet samråda och informera om sin verksamhet, 
planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller 
kan få aktualitet för personer med funktionsnedsättning i kommunen. 
Kommunen ska genom rådet ges möjlighet att få funktionsrättsorga-
nisationernas synpunkter samt att samråda med dem i ett tidigt skede 
av olika beredningsprocesser. Genom ömsesidigt samråd och dialog 
kan behov identifieras och erfarenheter utbytas.  Detta kan i sin tur 
ligga till grund för verksamhetsutveckling.    
 
Funktionsrättsorganisationernas representanter i rådet ska ges möj-
lighet till delaktighet inför kommunens upphandlingar av tjänster 
som berör personer med funktionsnedsättning. 
 
Ledamöterna och ersättarna i rådet väljs för fyra år, räknat från och 
med den 1 februari året efter det år då val av kommunfullmäktige har 
ägt rum i hela landet. Rådet sammanträder fyra gånger per år på dag 
och tid som rådet bestämmer för varje år. Sammanträde ska hållas 
också om minst en tredjedel av rådets ledamöter begär det eller ord-
föranden anser att det behövs. 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 42 

Kommunstyrelsen 2023-01-17  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

Kommunstyrelsen ersätter de av kommunstyrelsen utsedda förtroen-
devalda i rådet enligt gällande grunder. Kommunstyrelsen ersätter 
övriga av funktionsrättsrådets närvarande ledamöter och ersättare 
med timarvode motsvarande § 11 i bestämmelser om ekonomiska 
förmåner till förtroendevalda i Laholms kommun. För förtroende-
valda som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av hel-
tid utgår ingen ersättning för deltagande i rådet. 
 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhet Kanslis tjänsteskrivelse den 13 december 2022. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunens funktionsrättsråd 
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§ 20 Dnr 2022-000410 
 
Val av representanter i kommunens Pensionärsråd 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunens representanter i rådet ska 
vara tre ledamöter och tre ersättare. 
 
Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter, ersättare och ordfö-
rande i Kommunens Pensionärsråd för tiden till och med den 31 de-
cember 2026: 
 
Ledamöter          Ersättare 
Anita Fast (M)                              Ove Bengtsson (C) 
Jessica Enoksson (KD)                       Kjell Henriksson (S) 
Maj-Lis Jeppsson (SD)         Peter Berndtsson (SD) 
 
Ordförande: Anita Fast (M) 
 
Kommunstyrelsen fastställer att antalet ledamöter och ersättare från 
de pensionärsorganisationer som ska ingå i rådet är 10.   
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunens pensionärsråd är ett organ för samråd och ömsesidig 
information mellan Laholms kommun och företrädare för pension-
ärernas riksorganisationer inom kommunen. 
 
Enligt reglementet för kommunens pensionärsråd fastställer kom-
munstyrelsen antalet ledamöter och ersättare från de pensionärsorga-
nisationer som ska ingå i rådet. Antalet ledamöter från respektive or-
ganisation bestäms med hänsyn till antalet medlemmar och samhälls-
inriktad verksamhet. 
 
Kommunstyrelsen utser enligt reglementet kommunens ledamöter 
och ersättare i rådet till det antal som kommunstyrelsen bestämmer. 
Kommunens förtroendevalda i rådet bör representera de nämnder 
vars ansvarsområden innefattar pensionärernas förhållanden. 
 
Ledamöterna och ersättarna i rådet ska väljas för tiden till och med 
den 31 december 2026. Kommunstyrelsen utser ordförande i rådet 
bland kommunens ledamöter. Rådet utser inom sig en vice ordfö-
rande.  
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Beslutsunderlag 
Verksamhet Kanslis tjänsteskrivelse den 13 december 2022. 
_____ 

 
Beslutet skickas till: 
Kommunens pensionärsråd 
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§ 21 Dnr 2022-000412 
 
Val av ombud i Sveriges ekokommuner 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen utser Bo Brink (C) till representant i Ekokom-
munnätverket. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har den 16 december 1993 § 127 beslutat att 
Laholms kommun ska vara en Ekokommun och söka medlemskap i 
Stiftelsen Det Naturliga Steget Ekokommunnätverk. 
 
Varje medlem utser två ombud, varav en politiker och en tjänsteman. 
Ombuden utses för den mandatperiod som gäller för ledamot i kom-
munstyrelse. Beslutanderätten utövas vid årsmöte och extra före-
ningsstämma. Vid förfall kan medlem utse personlig ersättare för 
ombud.  
 
Kommunstyrelsen ska utse en representant för tiden till och med den 
31 december 2026.  
 
Beslutsunderlag 
Verksamhet Kanslis tjänsteskrivelse den 13 december 2022. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Sveriges Ekokommuner 
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§ 22 Dnr 2022-000413 
 
Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Hilding Seveds-
gårds Bidragsstiftelse 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter, ersättare och en sam-
mankallande i styrelsen för Hilding Sevedsgårds Bidragsstiftelse för 
tiden till och med den 31 december 2026: 
 
Ledamöter               Ersättare 
Lars Lindström (C)                      Siv Påhlsson (S) 
Jonas Hellsten (M) 
Lena Olofsdotter (C) 
Magnus Johansson (S) 
 
Sammankallande 
Lars Lindström (C) 
 
2. Kommunstyrelsen utser Erling Cronqvist (C) till revisor i stiftel-
sen för tiden till och med den 31 december 2026.   
 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt testamentet från Hilding Sevegård ska kommunstyrelsen välja 
fyra ledamöter och en ersättare till styrelsen för Hilding Sevedsgårds 
Bidragsstiftelse. Föreskriften är att ”av styrelsens ordinarie ledamö-
ter skall en vardera vara bosatt inom förutvarande Laholms, Veinge 
och Knäreds landskommuner”. Den femte ledamoten och en ersät-
tare i styrelsen ska utses av DHR (tidigare De Handikappades Riks-
förbund). 
 
Kommunstyrelsen ska utse fyra ledamöter, en ersättare och en sam-
mankallande i styrelsen för Hilding Sevedsgårds Bidragsstiftelse för 
tiden till och med den 31 december 2026 samt en revisor av kommu-
nens revisorer.  
 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhet Kanslis tjänsteskrivelse den 13 december 2022. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Hilding Sevedsgårds Bidragsstiftelse 
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§ 23 Dnr 2022-000415 
 
Val av representanter i styrgrupp för samverkan för gymnasie-
skolan i Halland 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ove Bengtsson (C) och Gudrun Pettersson (C) utses till kommunens 
representanter i den politiska styrgruppen för tiden den 1 januari 
2023 till och med den 31 december 2026. 
 
Ärendebeskrivning 
Samverkansavtalet är ett led i förverkligandet av Tillväxtstrategi för 
Halland 2021-2035 och främst de strategiska valen att Halland ska 
vara en stark kunskapsregion, erbjuda goda uppväxtvillkor samt bi-
dra till en öppen, jämställd och inkluderande arbetsmarknad. Avtalet 
omfattar kommunerna, Laholm, Falkenberg, Hylte, Halmstad och 
Varberg samt Region Halland. Under hela avtalstiden ska samver-
kande parter föra en kontinuerlig dialog kring nya samverkans- och 
avtalsområden som kan bli aktuella vid en revidering av avtalet. 
 
Kommunfullmäktige har den 23 juni 2010 § 101 godkänt samver-
kansavtal för gymnasieskolan i Halland. Kultur- och utvecklings-
nämnden har den 22 mars 2021 godkänt revidering av avtalet. Det 
nya avtalet trädde i kraft den 21 juli 2021 och gäller tills vidare.  
 
Under föregående mandatperiod har Laholm representerats av ord-
föranden i kommunstyrelsen och kultur- och utvecklingsnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Verksamhet Kanslis tjänsteskrivelse den 14 december 2022. 
Samverkansavtal styrgrupp för samverkan för gymnasieskolan i Hal-
land. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Samverkan för gymnasieskolan i Halland 
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§ 24 Dnr 2022-000416 
 
Val av representanter till nätverket Entreprenörsregionen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande, förste vice 
ordförande och andre vice ordförande till representanter i Entrepre-
nörsregionens Utvecklingsstämma för tiden till och med den 31 de-
cember 2026. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen är medlem i nätverket Entreprenörsregionen. 
 
Enligt samverkansavtalet ska respektive kommun utse representanter 
till nätverket. Laholm kommun tillhör inte presidiet för mandatperi-
oden 2023-2026. 
 
Under föregående mandatperiod utsåg kommunstyrelsen styrelsens 
presidium till representanter i nätverket i enlighet med nätverkets 
stadgar. 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhet Kanslis tjänsteskrivelse den 15 december 2022. 
Samverkansavtal för Entreprenörsregionen. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Entreprenörsregionen 
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§ 25 Dnr 2023-000027 
 
Val av representant till Kattegatts kustvattenråds rådslag 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen entledigar Eva M Larsson (MP) från uppdraget 
som kommunens representant i Kattegatts kustvattenråds rådslag. 
 
Kommunstyrelsen utser Bo Brink (C) till kommunens representant i 
Kattegatts kustvattenråds rådslag för tiden till och med den 31 de-
cember 2026. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen godkände den 12 maj 2015 § 121 överenskom-
melse om Kattegatts kustvattenråd. Kommunstyrelsen har nu att utse 
representanter i kustvattenrådets rådslag och styrgrupp. 
 
Kustvattenrådet ska möjliggöra delaktighet och samverkan i vatten-
förvaltningen, öka kunskapen och underlätta kunskapsutbytet om 
kustvattnet samt öka och underlätta förståelsen för olika intressenters 
verksamheter och dess påverkan på kustvattnet. 
 
Arbetet ska bidra till att god ekologisk och kemisk status uppnås 
inom de berörda vattenförekomsterna samt till god miljökvalitet i ha-
vet.  
 
Kattegatts kustvattenråd är ett vattenråd enligt Vattenmyndighetens 
definition av lokala samverkansorgan, det vill säga en sammanslut-
ning av olika intressenter med koppling till vattnet inom ett eller flera 
avrinningsområden.  
 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhet kanslis tjänsteskrivelse den 9 januari 2023. 
Avtal Kattegatts kustvattenråd. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kattegatts kustvattenråd 
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§ 26 Dnr 2023-000006 
 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2023 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av information gällande uppsiktsplik-
ten. 
 
Kommunstyrelsens ledningsutskott får i uppdrag att ta fram förslag 
på hur uppsiktplikten ska fungera inom ramen för lagstiftningen. 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Eric Semb (M): Kommunstyrelsens ledningsutskott får i uppdrag att 
ta fram förslag på hur uppsiktplikten ska fungera inom ramen för 
lagstiftningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram Eric Sembs förslag och finner att kommun-
styrelsen beslutar i enlighet med detsamma. 
_____ 
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§ 27 Dnr 2023-000003 
 
Anmälningar 2023 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Beslut och andra dokument som kommit in till kommunstyrelsen se-
dan förra sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning över anmälningar till kommunstyrelsen den 12 januari 
2023. 
_____ 
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§ 28 Dnr 2023-000004 
 
Anmälan av delegationsbeslut 2023 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Delegationsbeslut som fattats sedan förra sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning över delegationsbeslut inom kommunstyrelsens verk-
samhet den 12 januari 2023. 
_____ 
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§ 29 Dnr 2023-000005 
 
Informationsärenden 2023 
 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen om intern kontroll 
av kommunstyrelsens förvaltnings arbete. 
 
 
 
 
 
 
 


	Upphörande av amorteringsfrihet för lån till ideella föreningar med kommunal borgen
	Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	Upphörande av amorteringsfrihet till bygdegårdsföreningar med kommunal borgen
	Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Jäv

	Granskning av detaljplan för kv. Jungfrun, Oxen och del av Bocken
	Kommunstyrelsens beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut under sammanträdet
	Beslutsgång
	Jäv

	Beställning av förstudie för utökning av lokalytor i Våxtorpsskolan
	Kommunstyrelsens beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut under sammanträdet
	Beslutsgång

	Beställning gällande ombyggnad av Knäredsskolan
	Kommunstyrelsens beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut under sammanträdet
	Beslutsgång

	Verksamhetsplan för kommunstyrelsens förvaltning 2023
	Kommunstyrelsens beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	Genomlysning och omprövning av kommunala verksamheter
	Kommunstyrelsens beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut under sammanträdet
	Beslutsgång
	Reservationer
	Ersättarens mening

	Kommunstyrelsens internbudget 2023
	Kommunstyrelsens beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	Revidering av näringslivsstrategi för Laholms kommun
	Kommunstyrelsens beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut under sammanträdet
	Beslutsgång

	Uppdrag att ta fram strategi för destinationsutveckling i Laholms kommun
	Kommunstyrelsens beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut under sammanträdet
	Beslutsgång

	Revidering av kommunstyrelsens behörighetsregler inför ny mandatperiod 2023-2026
	Kommunstyrelsens beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	Beslutsattestanter för kommunstyrelsens verksamhet 2023
	Kommunstyrelsens beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	Tillgängliggörande av kommunstyrelsens sammanträdeshandlingar
	Kommunstyrelsens beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut under sammanträdet
	Beslutsgång

	Ansökan om kulturarvsstöd för år 2023 från Arkiv Halland
	Kommunstyrelsens beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	Ansökan om förordnande som vigselförrättare
	Kommunstyrelsens beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	Yttrande gällande Reviderat direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse
	Kommunstyrelsens beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	Val av kommunstyrelsens ledningsutskott
	Kommunstyrelsens beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	Val av kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott
	Kommunstyrelsens beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	Val av representanter i Kommunens funktionsrättsråd
	Kommunstyrelsens beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	Val av representanter i kommunens Pensionärsråd
	Kommunstyrelsens beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	Val av ombud i Sveriges ekokommuner
	Kommunstyrelsens beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Hilding Sevedsgårds Bidragsstiftelse
	Kommunstyrelsens beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	Val av representanter i styrgrupp för samverkan för gymnasieskolan i Halland
	Kommunstyrelsens beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	Val av representanter till nätverket Entreprenörsregionen
	Kommunstyrelsens beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	Val av representant till Kattegatts kustvattenråds rådslag
	Kommunstyrelsens beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2023
	Kommunstyrelsens beslut
	Förslag till beslut under sammanträdet
	Beslutsgång

	Anmälningar 2023
	Kommunstyrelsens beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	Anmälan av delegationsbeslut 2023
	Kommunstyrelsens beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	Informationsärenden 2023

