
 

 

 
 
 
 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 

Sammanträdesdatum 
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§ Ärendelista 

§ 1 Dnr 2023-000009 
Utredningsuppdrag till kommunchefen 



 

 

Laholms kommun 

Kommunstyrelsens ledningsutskott har haft sammanträde den 31 januari 
2023 

Protokollet som justerats den 31 januari 2023, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 
1 februari 2023 till och med den 22 februari 2023 intygas. 

Jonas Påhlsson 
Kanslichef 
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Plats och tid Storken, klockan 13:00 – 13:20 

Beslutande Ove Bengtsson (C), ordförande 
 Kjell Henriksson (S) 
 Peter Berndtson (SD) 
  
Övriga deltagande  Anders Einarsson, kommunchef 
 Kristoffer Dehlin, ekonomichef 
 Jonas Påhlsson, kanslichef 
 
Utses att justera Peter Berndtson (SD) 
  
Plats och tid för justering Digital justering den 31 januari 2023 klockan 14:00 
 
Paragrafer  § 1 
 
 
 
Underskrifter Protokollet har justerats med digital signering 
 
 
 
Ordförande Ove Bengtsson (C) 
 
 
 
Justerande Peter Berndtson (SD)
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§ 1 Dnr 2023-000009 
 
Utredningsuppdrag till kommunchefen 
 
Kommunstyrelsens ledningsutskotts beslut 
Kommunchefen ges i uppdrag att utreda 
1. en förflyttning av personella resurser från samhällsbyggnads-

förvaltningen till kommunstyrelsens förvaltning i syfte att 
stärka och effektivisera kommunstyrelsens ledning och sam-
ordning av den översiktliga och långsiktiga planeringen. 
 

2. en reducering av kommunens förvaltningsorganisation. Ge-
nom sammanslagning och överföring av uppgifter ska utred-
ningen visa ur förvaltningsorganisationen kan minskas från 
fem till fyra förvaltningar. En översyn av den politiska nämnd-
organisationen ingår inte i uppdraget. 

 
Utredningsuppdragen ska återredovisas till ledningsutskottet senast 
den 7 mars 2023. 
 
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. 
 
Kommunstyrelsen uppmanade nämnderna den 17 januari 2023 § 7 
att genomföra en strukturerad genomlysning och omprövning av 
samtliga kommunala verksamheter för att uppnå anpassningar av 
kommunens budget inför 2024 motsvarande 35 000 tusen kronor. 
Kommunchefen föreslår nu att ledningsutskottet lämnar två specifika 
utredningsuppdrag utifrån fullmäktiges och kommunstyrelsens be-
slut. 
 
Översiktlig fysisk planering 
Kommunstyrelsen har redan idag ansvar för att leda och samordna 
den översiktliga planeringen för den långsiktiga utvecklingen av den 
fysiska miljön i kommunen, ta fram förslag till riktlinjer för bostads-
försörjningen, markanvisningar och exploateringsavtal, handlägga 
begäran om planbesked samt frågor om inledande av detaljplanear-
bete på kommunens initiativ och tidsmässig prioritering av planupp-
drag samt svara för upprättande av markanvisnings- och exploate-
ringsavtal. 
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De personella resurserna för dessa uppgifter återfinns däremot inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunchefen förslås få i upp-
drag att utreda en förflyttning av personella resurser från samhälls-
byggnadsförvaltningen till kommunstyrelsens förvaltning i syfte att 
stärka och effektivisera kommunstyrelsens ledning och samordning 
av den översiktliga och långsiktiga planeringen. 
 
Reducerad förvaltningsorganisation 
Som en del av kommunfullmäktiges beslut om kostnadsminskningar 
förslås kommunchefen få i uppdrag att utreda en reducering av kom-
munens förvaltningsorganisation. Genom sammanslagning och 
överföring av uppgifter ska utredningen visa ur förvaltningsorgani-
sationen kan minskas med en förvaltning från fem till fyra förvalt-
ningar. En översyn av den politiska nämndorganisationen ingår inte 
i uppdraget. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 27 januari 2023. 
_____ 
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