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Laholms kommun 

 

Samhällsbyggnadsnämnden har haft sammanträde den 16 juni 2021 
 
Protokollet som justerats den 23 juni 2021, finns tillgängligt i Stadshuset, Humle-

gången 6, 312 80 Laholm 

 

Lena Boström 

Nämndsekreterare 

_________________________________________________________________ 

 

Bevis om anslag 
 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med  

den 24 juni till och med den 15 juli 2021 intygas. 

 

……………………………………………… 

Lena Boström 

Nämndsekreterare 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-06-16 1 (5) 

 

Plats och tid Stadshuset, Laholm kl. 08.00 – 10.00 

 

Beslutande Knut Slettengren (M), ordförande 

 Gudrun Pettersson (C) 

 Ove Bengtsson (S)  

 Sverker Johansson (C) (Deltagande på distans) 

 Kennet Gertsson (M) (Deltagande på distans) 

 Siv Påhlsson (S) (Deltagande på distans) 

 Mikael Sandén (SD) (Deltagande på distans) 

  

Övriga deltagande Johanna Olsson (M), ersättare (Deltagande på distans) 

 Lamis Al Nouri (C), ersättare (Deltagande på distans)  

 Margareta Lindgren (MP), ersättare (Deltagande på distans) 

 Leif Sunesson (S), ersättare (Deltagande på distans)  

 Lars-Bertil Pettersson (SD), ersättare (Deltagande på distans) 

  

 Niklas Wilsson, förvaltningschef  

 Fredrik Nilsson, stabschef  

 Johanna Andersson, utredare  

 Louise Robertsson, ekonom  

 Ingela Månsson, samhällsservicechef  

 Patrik Eriksson, miljöchef 

 Lena Boström, nämndsekreterare 

 

 

Utses att justera Gudrun Pettersson (C) 

 

 

Plats och tid för justering Stadshuset 2021-06-23 kl.13.00 

 

 

 

Paragrafer  106 - 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Lena Boström  

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Knut Slettengren (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Gudrun Pettersson (C) 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-06-16 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

SBN § 106 Dnr 2021-000163 

 

Samhällsbyggnadsnämndens budget, kommunplan och nämnds-

plan för år 2022 samt ekonomisk plan för år 2023-2024 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att, ut-

ifrån de synpunkter som framkom vid sammanträdet, revidera ett för-

slag till nämndsplan.  

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 

ska basfakta och omvärldsanalys finnas som ett underlag för den 

långsiktiga planeringen.  

 

Arbetet med budget, kommunplan och nämndsplan för 2022 startade 

med en revidering av dokumentet Planeringsförutsättningar. Under 

januari till mars informerades samhällsbyggnadsnämnden om för-

valtningens enheter, med dess verksamheter och utmaningar. I maj 

kom ”Riktlinjer och direktiv för arbetet med budget, kommunplan 

och nämndsplan för 2022 samt ekonomisk plan 2023-23” från kom-

munstyrelsen, som anger hur nämndsplanen ska utformas.  

 

Samhällsbyggnadsnämndens arbete med nämndsplanen påbörjades 

med en föredragning av planeringsförutsättningarna och 2021 års 

nämndsplan under sammanträdet i april månad. Under sammanträdet 

i maj presenterades ett första förslag på reviderad plan, som följdes 

av en diskussion gällande eventuella förändringar. Under junisam-

manträdet presenteras en ny version för nämnden, i vilken majsam-

manträdets inspel har inarbetats. Utifrån synpunkter från nämnden 

kommer sedan nämndsplanen att färdigställas och beslutas vid sam-

manträdet i augusti månad. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 28 maj 2021 

Beredningsutskottets protokoll den 9 juni 2021 § 92 

 

 

 

     forts 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-06-16 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 

finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-

samma. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till samhälls-

byggnadsnämnden om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet 

på lika villkor och finner att så skett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningschefen  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-06-16 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

SBN § 107 Dnr 2021-000034 

 

Informations- och diskussionsärenden 

 

Inga informations- eller diskussionsärenden vid dagen sammanträde. 

_____ 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-06-16 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

SBN § 108 Dnr 2021-000038 

 

Deltagande vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde på 

distans 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter intygar att samtliga deltagare 

har deltagit på lika villkor under dagens sammanträde. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagens 6 kapitlet 24 § kommunallagen har nämnds-

ledamöter rätt att delta i sammanträden på distans, under förutsätt-

ning av fullmäktige har fattat beslut om detta, vilket kommunfull-

mäktige i Laholms kommun har. 

 

Distansdeltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid 

samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan delta på lika villkor 

i enlighet med kommunallagen och Laholms kommuns riktlinjer för 

sammanträden på distans. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter intygar på fråga från ordfö-

randen att så har skett under dagens sammanträde. 

 

Ledamöter och ersättare som har deltagit på distans via Teams: 

 

Sverker Johansson (C) 

Kennet Gertsson (M) 

Siv Påhlsson (S) 

Mikael Sanden (SD) 

Johanna Olsson (M) 

Lamis Al Nouri (C) 

Margareta Lindgren (MP)  

Leif Sunesson (S) 

Lars-Bertil Pettersson (SD) 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 


