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1 Inledning 
 
Lokaler är en viktig resurs för den offentliga sektorn och en förutsättning för att offentliga 
organisationer ska kunna fullfölja sitt uppdrag att tillhandahålla allmännyttig service. 
Lokalförsörjningsplanen ska säkerställa att de kommunala verksamheterna bedrivs i 
ändamålsenliga lokaler samt att tillgången på lokaler motsvarar behoven.  
Planen innehåller en redogörelse för lokaler som används idag och förslag till förändringar som 
krävs för att tillgodose verksamheternas lokalbehov på kort och lång sikt.  
Planen har sin utgångspunkt i nämndernas lokalbehovsplaner, befolkningsutveckling och 
nuvarande lokalers ändamålsenlighet. Planen är ett underlag för bolagets verksamhetsplan och 
kommunensbudget.  
Eftersom planen påverkas av flera faktorer som snabbt kan förändras revideras planen en gång 
per år. 

1.1 Bakgrund 
Laholms kommun har i samband med tidigare internrevisioner uppmärksammat att det funnits ett 
behov av att ta fram en lokalförsörjningsplan, riktlinjer för lokalförsörjning och tydliggöra 
lokalförsörjningsprocessen.  

1.2 Mål 
Det långsiktiga målet med lokalförsörjningsplanen är att kommunens verksamheter ska ha 
tillgång till lokaler som bidrar till, för kommuninvånarna, attraktiva verksamheter samtidigt som 
den största möjliga kommunnyttan uppnås. 

1.3 Syfte 
Syftet med lokalförsörjningsplanen är att få ett samlat grepp om de framtida lokalbehoven och 
vilka insatser som behövs för att tillgodose dem. Syftet är också att få en överblick över 
befintliga lokaler och kunna på sikt göra en bedömning av hur effektivt lokalerna används och 
var det kommer att finnas över-/underskott på lokaler. 

1.4 Metod 
Processen för framtagande av lokalförsörjningsplan startar med att nämnderna tar fram 
lokalbehovsplaner för verksamheterna. Lokalbehovsplanerna bygger på bland annat politiska 
beslut, framtida behov utifrån befolkningsprognos och befintlig lokalkapacitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokalbehovsplanerna används som underlag när lokalberedningsgruppen sammanställer samtliga 
behov och påbörjar arbetet med lokalförsörjningsplanen. En sammanställning av samtliga 
lokalbehov presenteras för lokalstyrgruppen. Lokalstyrgruppen granskar prioriterade lokalbehov 
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utifrån en strategisk och kommungemensam nivå. Därefter lämnas förslag på 
lokalförsörjningsplan till kommunstyrelsen för beslut.    
 
Lokalförsörjningsplanen revideras årligen i samband med kommunensbudgetarbete. 
Lokalberedningsgruppen följer upp projektens status under året. Bevakning av beslutade 
lokalprojekt ska stämmas av mot verksamheter och befolkningsprognos.  
Projekt kan komma att revideras och flyttas mellan åren om förutsättningarna ändras. 

1.5 Påverkande faktorer 
I arbetet med kommunens lokalförsörjningsplan förs resonemang kring faktorer som kan påverka 
lokaler och lokalbehov. De viktigaste faktorerna är:  
• Befolkningsutvecklingen och dess struktur 
• Verksamheternas organisation och arbetssätt 
• Planerade byggnationer  
• Kommunens arbete med översiktsplanen  
• Myndighetsbeslut   
• Politiska beslut 
 

1.6 Lokalförsörjningsforum 

1.6.1 Lokalberedningsgruppen 
Kommunens lokalberedningsgrupp ska samordna och hantera kommunens 
lokalförsörjningsfrågor så effektivt som möjligt. Med regelbundna möten där aktuella lokalfrågor 
lyfts ges förvaltningarna bättre överblick kring kommunens samlade lokalbehov kopplat till 
gemensamma lokalresurser. Genom att aktualisera och beskriva förvaltningars lokalbehov och se 
över hur befintliga förhyrningar nyttjas kan vakanta lokaler matchas mot aktuella lokalbehov. 
Lokalberedningsgruppen leds av kommunens fastighetsstrateg. Förvaltningarna företräds av 
respektive förvaltningens lokalansvariga samt representanter från Laholmshem Ab/ 
Kommunfastigheter i Laholm AB. Kommunstyrelsens förvaltning är ansvarig och 
sammankallande. Gruppen bemannas av fackförvaltningarnas lokalansvariga, mark och 
exploatering, detaljplanhandläggare, representant från bolaget, fastighetsstrategen, och 
ekonomichefen vid behov. 
 

1.6.2 Lokalstyrgruppen 
Ett beredningsorgan i lokalfrågor inför kommunstyrelsens beslut om lokalförsörjningsplan. 
Bemannas av förvaltningschefer, bolagets VD samt ekonomichefen.  
Kommunstyrelsens förvaltning är sammankallande.  
Syftet med gruppen är att förankra den årliga lokalförsörjningsplanen före antagande i 
kommunstyrelsen samt informera, bereda och förankra frågor av strategisk karaktär.  
Gruppen ska i fastighetsfrågorna ha ett koncernperspektiv. Representanterna i gruppen är 
ansvariga för återkoppling till respektive förvaltningsverksamhet samt den egna nämnden. 
Gruppen ska verka för öppenhet och delaktighet i lokalförsörjningsprocessen. Resultatet av 
planeringsarbetet dokumenteras i en kommunövergripande lokalförsörjningsplan. 
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1.7 Avgränsning 
Planen är övergripande och beskriver i generella drag hur lokalerna motsvarar verksamheternas 
behov. Mindre avvikelser från de generella beskrivningarna kan förekomma. 

2 Befolkningsprognos 
Kommunfullmäktige har den 23 april 2019 § 46 antagit målsättningen att antalet invånare i 
Laholms kommun ska vara 30 000 år 2040. 30 000 invånare år 2040 innebär en ökning med 
cirka 200 invånare per år. 

 
30 000 invånare innebär: 

≈ 4 000 fler invånare än idag  
≈ 1 740 nya bostäder 
≈ 215 nya barn i förskoleålder 
≈ 650 fler grundskoleelever 
≈ 250 fler gymnasieelever 
≈ 1 600 fler ålderspensionärer  

(beräknat utifrån preliminärt invånarantal 2020-12-31) 
 
Genom de förutsättningarna kommunen ger i sin planering (planbesked, detaljplaner, 
översiktsplan m.m.) prognostiseras den största delen av befolkningstillväxten ske i Laholms 
tätort, Mellbystrand, Skummeslövsstrand och Skottorp.  
 
En fortsatt växande befolkning med den demografiska förändring som beskrivs medför stora 
utmaningar. Befolkningstillväxten medför förändrade förutsättningar och ökade behov av 
förskola, skola, vård och omsorg.  
 
 
 
I tabellen nedan redovisas förändring i olika åldersgrupper i absoluta tal och i procent i 
förhållande till 2019-12-31. 
 
 

Folkmängd 2019-12-31, prognos för 2025, 2030 och 2040 samt förändringar  
jämfört 2019 i absoluta tal och i procent 

  Utfall Prognos  Förändring jmf 2019 
 2019 2025 2030 2040 2025 2030 2040 2025 2030 2040 

0 287 291 304 319 4 17 32 1,4% 5,9% 11,1% 

1-5 1 504 1 551 1 620 1 708 47 116 204 3,1% 7,7% 13,6% 

6-11 1 783 1 970 2 009 2 147 187 226 364 10,5% 12,7% 20,4% 

12-15 1 205 1 308 1 410 1 490 103 205 285 8,5% 17,0% 23,7% 

16-18 898 973 1 035 1 106 75 137 208 8,4% 15,3% 23,2% 

19-24 1 431 1 515 1 569 1 735 84 138 304 5,9% 9,6% 21,2% 

25-44 5 647 5 839 5 963 6 152 192 316 505 3,4% 5,6% 8,9% 

45-64 6 660 6 671 6 673 7 005 11 13 345 0,2% 0,2% 5,2% 

65-74 3 590 3 418 3 447 3 687 -172 -143 97 -4,8% -4,0% 2,7% 

75-84 2 106 2 772 2 919 2 952 666 813 846 31,6% 38,6% 40,2% 

85-w 792 885 1 167 1 572 93 375 780 11,7% 47,3% 98,5% 

Summa 25 903 27 193 28 116 29 873 1 290 2 213 3 970 5,0% 8,5% 15,3% 
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3 Bostadsbebyggelse 
 
För en befolkning om 30 000 invånare år 2040 krävs i genomsnitt mellan 90 och 110 nya 
lägenheter per år. I det underlag som samhällsbyggnadförvaltning tagit fram uppgår antalet nya 
lägenheter till i snitt 190 per år. Majoriteten av dessa är planerade före 2030. Samtidigt gör 
samhällsbyggnads-förvaltningen och kommunstyrelsens förvaltning bedömningen att det inte är 
troligt att alla bostäderna kommer att färdigställas i tid. Överklaganden av detaljplaner och 
konjunkturförändringar är de största osäkerhetsfaktorerna. 
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3.1 Prognos över planerad bostadsbyggnation 

 
 

Område Hustyp 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Allarp bostadsrätter Bostadsrätter  30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Allarp hyresrätter Hyresrätter     30 30     
Allarp småhus Småhus 10 10 10 10 10 10 10 10   
Haga hyresrätter Hyresrätter    15 15 15 20 20 20 15 
Haga småhus Småhus    5 5 10 10 10 10 5 
Hasslöv småhus Småhus  1  4 4 4 4 4  1 
Hishult, Granhem Hyresrätter    10 10      
Knäred, Alex väg Hyresrätter  12         
Knäred, Laholmshem 
stationsområdet Hyresrätter        20 20  

Laholm, Bocken  Bostadsrätter    10       
Laholm, Hästen Hyresrätter       25 25   
Laholm, Kobben Hyresrätter  49         
Laholm, Laholmshem nya 
Hällebäck Hyresrätter         50  

Laholm, Laxen Bostadsrätter        65   
Laholm, Ollonborren  Hyresrätter          25 
Laholm, Stationsområdet Hyresrätter         50 50 
Laholm, Stationsområdet  Bostadsrätter        50  50 
Laholm, Stationsområdet  Småhus        20 20 20 
Laholm, Äpplet Hyresrätter  35         
Laholm, Östra Nyby  Bostadsrätter     30 30     
Laholm, Östra Nyby  Hyresrätter    50 20      
Laholm, Östra Nyby  Småhus    15 20 20 15 20   
Lilla Tjärby småhus Småhus  25 10 10       
Mellbystrand Delfinen Bostadsrätter     15 15     
Mellbystrand småhus Småhus 15 10 15 10 15 10     
Mellbystrand Stallet Hyresrätter 17          
Mellbystrand, Åmot 1:51, 
Kirunakolonin Bostadsrätter   25        

Mellbystrand, Åmot 2:4 
Ängen Småhus    20       

Mellbystrands centrum Hyresrätter     30 35     
Ränneslöv småhus Småhus 1 10 10 1 1 1  1  1 
Skummelöv 26:34 Hyresrätter   55        
Skummeslöv 4:5 och 5:13 Hyresrätter      30 30 30 30 15 
Skummeslöv 4:5 och 5:13 
bostäder och Wakepark Småhus      10 10 10 10 8 

Skummeslövsstrand 
småhus Småhus 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Vallberga flerbostadshus Hyresrätter  10 10        
Vallberga småhus Småhus 1 8 8 1 1 1  1  1 
Veinge handelsträdgård, 
Laholmshem Hyresrätter      20 20 20 20  

Våxtorp småhus Småhus 2 20 8 8 4 2  2  1 
Våxtorp, Laholmshem Hyresrätter  16         
Västra Veinge småhus Småhus 2 2 2 5 5 15 15 15 15 5 
Västra Veinge flerbostad Bostadsrätter         10 10 
Västra Veinge flerbostad Hyresrätter      17 15    
Ysby småhus Småhus 1 5 1  1 1  1  1 
Östra Veinge småhus Småhus   6 6      5 
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4 Hyreskostnadsutveckling 
Det ökade behovet av kommunal service medför att hyreskostnaderna förväntas öka kraftigt 
framöver. En stor post i ökningen är ny-och ombyggnad av Skottorpsskolan. Ett flertal förstudier 
pågår och en eventuell nybyggnad av dessa förskolor och Säbo:n kommer påverka kommunens 
hyreskostnader framöver. 

4.1 Analys av hyreskostnader 
I bokslutet för 2020 redovisades en total hyreskostnad omfattande ca 133,9 mnkr. 
En fördelning av hyreskostnaderna på respektive nämnd visar att Socialnämnden och Barn- och 
ungdomsnämnden har högst andel. 
 
 

Fördelning av hyreskostnader 2020 

BUN 49,5% 

SON 25,8% 

KUN 16.5% 

KS 5.5% 

SBN 2,7% 

 
 
Kostnader för lokaler ökar med ökad verksamhet. Dock kan kostnaderna begränsas genom att 
göra jämförelser och arbeta för att lokalerna blir yt-effektiva och samnyttjas där det är möjligt. 

5 Framtida lokalbehov 
Det finns utökade lokalbehov inom samtliga nämnder. Lokalbehoven/behovet av förändring kan 
ibland tillgodoses genom omdisponering av nuvarande lokalyta, eller genom underhållsåtgärder. 
I vissa fall krävs ny-, till- eller ombyggnationer 
Samtliga lokalbehov redovisas i respektive nämnds lokalbehovsplan, se bilaga 1 - 4.  
För att få en överblick över framtida lokalbehov kommer en sammanställning göras och samtliga 
behov ytterligare utredas. 
 
Framöver kommer det att behövas fler platser framför allt inom förskola, grundskola, 
äldreboende och gruppboende.   
Hur lokaler kan omdisponeras, eller nybyggnationer genomföras beror också på vilken 
mark/lokaler som finns att tillgå. Det är viktigt att i planeringen ta hänsyn till hur kommunala 
verksamhetslokaler ur ett stadsbyggnadsperspektiv och samhällsperspektiv ska vara geografiskt 
placerade. 
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5.1 Barn- och ungdomsnämnden 

5.1.1 Förskolor 
Behovet av förskoleplatser fortsätter att öka men varierar mellan kommundelarna. 
Det är viktigt att utbyggnadstakten av förskoleplatser håller jämna steg med planerad 
nybyggnation.  
Pågående utredningar: 

• Förstudie; nybyggnation förskola i Våxtorp 
• Förstudie; nybyggnation förskola på Östra Nyby 
• Förstudie; nybyggnation förskola Knäred 

Nya utredningar; 
• Ytterligare behov i centralorten, utreds 

5.1.2 Grundskolor 
För vissa lokaler, främst skolorna, är lokalernas kapacitet intressant. Med kapacitet menas hur 
många personer som ryms i lokalerna. Kapacitetsberäkningar kan ligga till grund för analyser 
kring hur effektivt lokalerna nyttjas och om det är möjligt att göra förändringar i lokalerna för att 
öka kapaciteten. Förutom rent fastighetstekniska begränsningar i form av brandsäkerhet, 
ventilationssystemsprestanda eller antal toaletter och specialsalar, styrs kapaciteten också av 
pedagogisk inriktning, bemanning, verksamhetens arbetssätt, skolskjutstider och 
schemaläggning. Genom att analysera vilka faktorer som begränsar kapaciteten kan åtgärder för 
att öka lokaleffektiviteten identifieras.  
Pågående förändringar: 

• Skottorpsskolan 

5.1.3 Central administration 
Barn och- ungdomsförvaltningen byter lokaler med socialförvaltningen. 

5.2 Socialnämnden 

5.2.1 Särskilt boende 
Den äldre befolkningen i Laholms kommun blir allt fler, vilket innebär att det är viktigt att ha en 
koordinerad planering för att möta de äldres behov i form av bostäder och övriga lokaler. 
Bedömningen av behovet av platser för Socialnämnden grundar sig på den officiella 
befolkningsprognosen för hela kommunen. 
Behovet av särskilt boende bedöms öka främst i centrala Laholm och vid kusten. 
Många boenden har en bristande ändamålsenlighet då de förr användes till andra ändamål som 
till exempel sjukhem.  
Pågående utredningar: 

• Förstudie; Om-och tillbyggnad av Tangon 
• Förstudie; Nybyggnad av särskilt boende i Våxtorp 

Nya utredningar: 
• Planarbete; Veinge ”Solhemmet” 

5.2.2 Hemtjänst 
Lokalbehoven för kommunens hemtjänst handlar om personalutrymmen och utrymmen för 
administrativ personal kopplad till verksamheten. 
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Socialnämnden har i sin lokalbehovsplan framfört brister i hemtjänstlokalen i Våxtorp. Vidare 
utredning behöver göras. Det behöver även utredas nya lokaler för hemtjänsten i Hishult. 

5.2.3 LSS- funktionsstöd 
Inom LSS är lokalerna på Fridhemshus, boende och Timjangången LSS/korttidsvistelse färdigställda 
under 2021. 
Pågående utredningar: 

• Förstudie; Ombyggnad av Humlegången 2 (LSS Enhetschefer). 
• Förstudie; Ombyggnad av Tingshuset (Enheten bistånd-/avgift LSS handläggning). 

5.2.4 Individ och familj 
Familjeenheten finns på Tivolivägen och är trångbodda. Lokalerna är även otillgängliga, dåligt 
ventilerade och har stort underhållsbehov. 
Pågående förändringar: 

• Projektering; ombyggnad av lokaler.  

5.2.5 Central administration 
Socialförvaltningen har framfört behov av lokaler i stadshuset som tillgodoser kraven på sekretess. För att 
lösa behoven så har ett byte med Barn- och ungdomsförvaltningen föreslagits. 
Pågående förändringar: 

• Socialförvaltningen byter lokaler med Barn- och ungdomsförvaltningen. 

5.3 Kultur och- utvecklingsnämnden 
Kultur- och utvecklingsförvaltningen är uppdelad i tre verksamheter: Frivilliga skolformer, 
Arbetsmarknad och Kultur & fritid. Dessa verksamheter är i sin tur uppdelade i olika enheter. En 
stab med diverse stödfunktioner ligger organiserad direkt under förvaltningschef. 

5.3.1 Campus Laholm 
I maj 2020 inträffade en brand som innebar kraftiga förändringar i förutsättningarna för 
verksamheten. Delar av verksamheten evakuerades till andra tillgängliga lokaler i Laholm tätort 
och andra behov löstes med hjälp av paviljonger. Verksamheten har under hösten 21 gjort en 
översyn av lokalbehovet. 
Pågående utredningar: 

• Förstudie; Återuppbyggnad av nedbrunnen del av Campus. 

5.3.2 Humlegången 2 (Ga:polishuset) 
I maj 2020 inträffade en brand som innebar kraftiga förändringar i förutsättningarna för 
verksamheten. Delar av verksamheten evakuerades till andra tillgängliga lokaler i Laholm tätort 
som inte är tillgängliga och ändamålsenliga.  
Pågående utredningar: 

• Förstudie; Ombyggnad av Humlegången (kontorslokaler). 

5.3.3 Temporära lokaler, Campus 
Med anledning av branden på Campus i maj 2020 har temporära lokaler tagits i anspråk för att 
lösa behovet av lokaler för skolsköterska och kurator. 
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5.3.4 Folkhälsocentrum 
Under 2021 pågår en utredning för att kartlägga byggnadens livslängd. 

5.4 Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bildades den 1 januari 2021 och består av tre verksamheter 
räddningstjänst, samhällsservice och samhällsutveckling. Förvaltningen består till stor del av den 
verksamhet som tidigare hanterats av miljökontoret och samhällsbyggnadskontoret.  
Nu är dessa organiserade under den nya förvaltningen samtidigt som nya funktioner tillkommit – 
räddningstjänst, drift (park, gator och vägar), avfall (återvinningscentral, källsortering), måltid 
(kostverksamhet skolor och äldreboende) samt transport och fordon. 

5.4.1 Ahla Kontorsbyggnad 
Personalen på återvinningscentralen har fått mer administrativa arbetsuppgifter och uppehåller 
sig mer på kontoret än förut. Viss administration så som registreringar av kunduppgifter görs 
tillsammans med kunden. Kunderna är både privatpersoner, företagare, entreprenörer och 
leverantörer. Därmed uppstår ett behov av en yta avsedd för kundmottagning ytan kan inte 
tillgodoses inom befintlig byggnad. 
 
2020 beviljades bygglov för tillbyggnad av skärmtak som syftar till att skydda inlämnat 
material/avfall (för återbruk) från väder och vind. 
Bygglovet har inte fullföljts och kostnader för uppbyggnad av skärmtak behöver tas fram. 
Pågående utredningar: 

• Förstudie; tillbyggnad av personalbyggnad och skärmtak. 

5.4.2 Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten i Laholm disponerar ett övningshus på ett övningsområde som ligger invid 
Reningsverket och i anslutning till Lagan väster om Laholm. Området är inhägnat tillsammans med 
LBVA anläggning och lokaler. Valet av plats är väl anpassat till räddningstjänstens behov. 
Övningshuset används idag till i huvudsak det lagstadgade kravet på att brandmän årligen ska 
genomföra ett antal varma och kalla rökövningar för att kunna upprätthålla kompetensen 
rökdykare. Att värma huset till en tillräcklig övningstemperatur sker idag genom vedeldning (upp till 
350 grader). 
Byggnaden är nedsliten efter lång och hård användning kanske på väg att bli farlig och olämplig ur 
modernt arbetsmiljöperspektiv. 
Pågående utredningar: 

• Förstudie; Övningsbyggnad för RTJ 

5.5 Kommunstyrelsen 
Rådhusets fasad och fönster behöver ses över. I Kommunens budget finns budgeterat för 
åtgärden år 2023. Bolagen har också åtgärden med i deras verksamhetsplan år 2023. 

6 Bolagens verksamhetsplan 
Tekniska statusbesiktningar av fastigheter (byggnader) behöver genomföras på nytt för att öka 
kunskapen och säkerställa planeringen av att byggnadsbestånds underhållsbehov, dels för att 
underlätta prioriteringar, dels för att erhålla en god ekonomisk planering för framtida behov av 
investeringar men även för att kvalitetssäkra den årliga driftsbudgeten. Kommunens 
lokalförsörjningsplan ska ligga som underlag för bolagens verksamhetsplan 
(underhållsplanering). 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 

Socialnämnden 2021-08-24  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 98 Dnr 2020-000185  
 
Lokalbehovsplan 2020 - 2025 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att, med godkännande, överlämna 
redovisningen över lokalbehov till kommunstyrelsen.   
 
Ärendebeskrivning 
Samtliga kommunala nämnderna fick i uppdrag att identifiera sitt 
lokalbehov för kommande åren, under 2020, för att skapa möjlighet 
till en kommungemensam lokalförsörjningsplan. Denna plan ska 
årligen revideras och detta ska ske i samband i augusti nämnd.  
 
Behovsbedömningar som gjorts är baserade på de omständigheter, 
den lagstiftning, den volym och de kunskaper som vi besitter i dag. 
Generellt sett är standarden på flera av socialnämndens lokaler 
fortsatt bristfälliga. Det kan handla om sekretess, brandskydd, 
ventilation, trångboddhet, tillgänglighet, arbetsmiljö eller eftersatt 
underhåll. Socialnämnden har också lokaler som inte är 
ändamålsenliga fullt ut och som driver kostnader eller förhindrar 
effektiviseringar. Under 2020 och 2021 har det skett visst underhåll 
i några lokaler eller påbörjad förstudie. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 juli 2021 
Sammanställning och prioritering av lokalbehov 2022-2030 
Reviderad lokalbehovsplan 
Socialnämndens beredningsutskott den 17 augusti 2021 § 194 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

 



 

Laholms kommun, Socialnämnden 
Postadress: 312 80 Laholm. Besöksadress: Humlegången 6 
Växel: 0430-150 00. www.laholm.se 

 

 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-07-28 
DNR: 2020-000185 

Socialnämnden  
 

  

Lokalbehov 2022 – 2030  

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att, med godkännande, överlämna redovisningen över lokalbehov till 
kommunstyrelsen.   

Sammanfattning 
Samtliga kommunala nämnderna fick i uppdrag att identifiera sitt lokalbehov för kommande 
åren, under 2020, för att skapa möjlighet till en kommungemensam lokalförsörjningsplan. Denna 
plan ska årligen revideras och detta ska ske i samband i augusti nämnd.  
 
Behovsbedömningar som gjorts är baserade på de omständigheter, den lagstiftning, den volym 
och de kunskaper som vi besitter i dag. Generellt sett är standarden på flera av socialnämndens 
lokaler fortsatt bristfälliga. Det kan handla om sekretess, brandskydd, ventilation, trångboddhet, 
tillgänglighet, arbetsmiljö eller eftersatt underhåll. Socialnämnden har också lokaler som inte är 
ändamålsenliga fullt ut och som driver kostnader eller förhindrar effektiviseringar.  
Under 2020 och 2021 har det skett visst underhåll i några lokaler eller påbörjad förstudie. 
I reviderad lokalbehovsplan, se bilaga, är inte avtalstider uppdaterade, vilken fastighetsstrateg 
planerat göra under höst-21. 
 
Lokalbehovet gällande SÄBO är fortsatt Socialnämndens största utmaning, gällande kommande 
behov i volymökningar, fler äldre personer i Laholms kommun. Nämnden ser här vikt av att ta 
snarast ta fram lösningar för långsiktiga behov och förvaltning.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2021-07-28  
- Sammanställning och prioritering av lokalbehov 2022 – 2030 
- Lokalbehovsplan reviderad 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen  
 
Christel Sundberg 
Socialchef  

 Marie Elm Ågren  
Kvalitets- och utvecklingschef  
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Inledning 
De behovsbedömningar som gjorts är baserade på de omständigheter, den lagstiftning, den volym 
och de kunskaper vi besitter i dag. Generellt ett är standarden på flera av socialnämndens lokaler 
bristfälliga. Det kan handla om sekretess, brandskydd, ventilation, trångboddhet, tillgänglighet, 
arbetsmiljö eller försummat underhåll. Socialnämnden har också lokaler som inte är ändamålsenliga 
fullt ut och som driver kostnader eller förhindrar effektiviseringar. Några lokaler har fått visst 
underhåll under 2020 eller har en påbörjad förstudie 2021.  
 

Behov 2022 
Äldreomsorg  
Socialnämnden har, under 2021, ändrat riktning på vissa boendeplatser inom SÄBO i syfte att utöka 
antalet demensplatser och till viss del samla demensvården och optimera bemanning/kompetens. 
Nämnden har också beslutat om ett tak för hemtjänsten på 140 timmar som innebär att behovet av 
platser på sikt kommer att öka.  
I steg 1 har en boendeavdelning omvandlats på Randerslund till demensplatser (fr sept 2021) och 
ytterligare 1 planeras.    
Socialnämnden har infört inflyttningsstopp på demensavdelningen på Smedjebacken, i syfte att 
förbereda för att lämna lokalerna 2022 (ej hemtjänst). Behovet av att flytta korttidsplatserna på 
Smedjebacken aktualiserades redan 2017 och planen är att flytta verksamheten under 2022 eller så 
snart demensavdelningen kan stänga. Flytten planers kunna ske till andra lediga lokaler inom 
befintligt SÄBO-bestånd.  
Det socialnämnden är i störst behov av är att det snarast fastställs en tidssatt färdplan för SÄBO 
utvecklingen baserat på de behov nämnden identifierat i sin förstudie och i uppdateringen av 
densamma. Behovet kommer att öka främst i centralt och vid kusten och andelen demensplatser 
måste öka i takt med en åldrade befolkning.  
När kan en utbyggnad av Tangon vara klart, hur går det med nämndens framställan om ett 
demenscentra, vad är möjligt i Veinge, hur ser planen ut för Våxtorp, vad ska hända med 
Smedjebacken och hur ser planen ut för kusten är några av de frågor som måste besvaras.  
 
Vidare finns följande behov inom äldreomsorgen:   
att hemtjänstlokal i Våxtorp ingår i förstudie för SÄBO då nuvarande lokal inte är ändamålsenlig. Den 
är trång och saknar bl a omklädningsrum för män som idag får byta om i en administrationslokal.  
 

LSS – funktionsstöd 
Inom LSS är lokalerna på Fridhemshus, boende och Timjangången LSS/korttidsvistelse nu färdigställa 

under 2021.  

Administrationen inom LSS flyttade för 2 år sedan till Gamla Stationshuset och socialnämnden 

lämnade då helt en externt hyrd lokal. Utan Socialnämndens vetskap har delar av Stationshuset 

(bottenplan) upplåtits till Funktionsrättsföreningen. LSS delar personalrum (kök) med övriga 

verksamheter i huset. Denna hyresgästsammansättning får mycket allvarliga konsekvenser för LSS 

som är i akut behov av andra lokaler. Tex: 

• klarar verksamheten inte sekretessen då utomstående och brukare finns i lokalen,  

• kan verksamheten inte ha lagstadgade raster då det gemensamma personalrummet ingår i 

funktionsrättsföreningens verksamhet och aktiviteter,  

• har det kommit synpunkter på LSS-personalens lunchraster då föreningen har inplanerade 

aktiviteter i lunchrummet,  

• är lokalen en mötesplats och vissa aktiviteter ( tex blåsorkester ) omöjliggör arbetet för LSS-

verksamheten.  



 

• har det varit hög aktivitetsnivå under Covid-perioden, samtidigt som LSS-vht följt FHM 

rekommendationer, utan möjlighet att påverka smittbegränsningen  

Frågan har lyfts med fastighetsstrategen, men socialnämnden har formellt ännu inte begärt en 

förstudie på alternativa lokaler. 

På Servicebostad LSS Tivolivägen 2A och B finns stort renoveringsbehov, 9 platser. Plan för 

renoveringsarbete måste tas fram och kostnadsberäknas.  

Vidare finns av lokal/lägenhet för att kunna verkställa hemtagningar, externa placeringar, för två 

individuella behov inom närmsta året.  

Behov finns också inom Socialpsykiatrin av boende i trapphusmodell och lokal för dagverksamhet för  

målgruppen. 

Individ och familj  
Socialnämnden begärde 2020 en förstudie av alternativa lokaler för, i första hand, familjeenheten 

som idag finns på Tivolivägen (Vandrarhemmet). Verksamhetens lokaler är trånga, otillgängliga, 

dåligt ventilerade och kraftigt nedgångna. Problemen har också uppmärksammats av fackliga 

företrädare och skyddsombud, som kommer att vidtaga åtgärder om problemen inte åtgärdas 

snarast. Då socialnämnden vill arbeta systemteoretisk och nätverksbaserat har nämnden önskemål 

om en lokal för familjeenheten som också inkluderar beroendeenheten för att endast ha en 

öppenvårdsverksamhet, vilket kan vara en avgörande skillnad för behandlingsresultatet. Att 

samlokalisera verksamheter har inte gått pga ett hyreskontrakt med Regionen på Lagahöljden som 

inte kan sägas upp då det är ett gemensamt avtal med övriga verksamheter bla hemtjänst i delar av 

huset, samt att alternativ lokal inom kommunens bestånd i nuläget inte finns. Behovet av 

samlokalisering kvarstår. Tillsvidare har förstudie skett på Tivolivägen och ett förslag från 

Laholmshem tas upp på KS i augusti. Fackliga representanter följer nogsamt processen utifrån 

arbetsmiljökrav. 

Trädgårdsgatan 15, med myndighetsutövning inom Individ- och Familj har pga kraftiga 

volymökningar en trångboddhet som är en allvarlig arbetsmiljöfråga. Här delas idag kontor av flera 

medarbetare, möjligheter till samtalsrum är för få i förhållande till behov. Vidare saknas ett 

tillräckligt skalskydd (skyddsåtgärder) utifrån verksamhetens behov. Lyhördhet och väntrummets 

utformning möte motsvarar inte heller aktuella krav. Fackliga representanter och skyddsombud 

kommer vidta åtgärder om inte detta åtgärdas följer utifrån arbetsmiljökrav.  Ett möjligt alternativ är 

att delar av myndighetsutövning LSS/SOL(äldreomsorg) flyttas till andra lokaler, vilket då ger IoF 

möjlighet att vara fortsatt samlokaliserade, vilket är det mest gynnsamma. Socialnämnden kommer 

därför att begära en förstudie av alternativ lokal för myndighetsutövning LSS/SOL(äldreomsorg) och 

frågan är akut. 

Central administration  
Socialnämnden begärde en förstudie av Socialtjänstens lokaler i stadshuset redan 2018 då kraven på 

sekretess inte tillgodoses och skyddsronderna visar på dålig arbetsmiljö, pga överhörning, störning av 

andra som går genom lokalen mm och behovet kvarstår. Under 2021 har arbete påbörjats med ev 

byte av lokaler mellan BUF och SOF. I nuläget inväntas kostnadsbesked om ombyggnation för att BUF 

ska kunna flytta över i SOF nuvarande lokaler och ingen tidsbild finns framtagen. 

 



 

Behov 2023 – 2025  
Äldreomsorg  
I enlighet med förstudie för SÄBO-planering och den demografiska utvecklingen finns följande behov 
under denna period:  
att Tangon måste stå ombyggt och klart med ca 60 platser snarast innan 24-12-31 
att förstudien för Solhemmet/Veinge klarlagt utvecklingsmöjligheten av fastigheten och beroende av 
resultat  
att planer för mark och detaljplanearbete inletts   
att ca 60 SÄBO platser färdigställs kustnära 2023 – 2025 beroende på när Tangon är klart (det behövs 
ett tillskott på platser i mitten av perioden) 
En förstudie av Fridhemsgården för att kunna ta ställning till verksamhetens framtid. Eventuellt kan 
verksamheten avvecklas långsiktigt om beslut tas avseende ett demenscentrum.  
 
Behovet av platser inom SÄBO påverkas inte av pågående förstudie i Våxtorp då platsantalet är 
oförändrat jmf med idag. Däremot är det angeläget att ett ev nytt SÄBO i Våxtorp också inkluderar 
hemtjänsten (se också under 2022). 
 
Vidare finns behov av en ny hemtjänstlokal i Hishult, då den nuvarande inte är ändamålsenlig och 
flera försök gjort att hitta ersättningslokal.   
 
Kopplat till demografin kommer det att finnas behov av en kustnära lokal för hemtjänst i detta 
upptagningsområde. 
 
I framtagandet av ny Bostadsförsörjningsplan har framkommit att det finns ev två möjliga 
tomtmarker att bygga på i kustområdet. En alternativ tomt finns i Skottorp. 
 

LSS – funktionsstöd 
Redan 2020 identifierades att Mejramgångens gruppbostad inte uppfyller LSS lagkravet på en 
gruppbostad, då en lägenhet ligger utanför enheten. Personerna om bor där har beslut om LSS 
gruppbostad. 
 
Beroende på utvecklingen av Fridhemshus äldreboende för LSS-personkrets och vilka som väljer att 
flytta in, kan ett behov av en ny gruppbostad vara aktuell under 2022-23. Det finns ett behov (och kö) 
av gruppbostad som inte kan tillgodose och inte heller kommer att kunna tillgodoses om inte platser 
frigörs i befintligt bestånd genom ”äldrealternativet” på Fridhemshus.  
  

Behov 2025 - 2030  
Innan 2030 kommer ytterligare ett äldreboende alternativt en utbyggnad av befintligt att behövas. 

Närmast till hands ligger en utbyggnad i Veinge till 60 platser. Det är därför avgörande att förstudien 

enligt ovan genomförts och förberedelser gjorts, beroende på resultatet av förstudien.  

Behov fram till 2030 – 2040 
Förvaltningen följer den demografiska utvecklingen och uppdaterar fortlöpande förstudien kring 

SÄBO-behovet.  Vad vi kan se idag kommer det att finnas behov av ytterligare ett SÄBO på ca 60 pl 

mot slutet av perioden i centralorten. 

 

 



uppdat 

210716             

Ort Fastighet Benämning, adress Verksamhet Hyresvärd

Antal äldre-

/grupplgh

Antal 

servicelgh Avtalstid Anmärkning 2021 2022 2023 2024 2025 2040 färgförklaring

Laholm Stinsen 1 G:a Stationshuset, Stationsgatan 2 LSS-kontor, Funktionsrättskontor Laholmshem 3 år

kolla uppsägn tider, sekretess svårighet 

med Funktionsrättsrådet plan 1. 

arbetsmiljöfråga. 20210630 

skyddsrondsprotokoll.  a status

Laholm Lagaholm 2:10  Tivolivägen 2A , 2B LSS servicebostad Laholmshem 9 3 år renoveringsbehov akuta behov

Laholm Lagaholm 2:10 Agneshem, Tivolivägen 3-7 Äldrelägenheter 13 st Laholmshem 3 år

Äldrelägenheter, 13 st ( + 1 socialt 

kontrakt) behov

Laholm Lingården 7 Lingården, Tegelbruksvägen 1-5 Äldrelägenheter Laholmshem 34 3 år

nämnden fattat beslut för  lägenhet för 

äldrelägenheter. Ändring av 

Brandskyddsklassiningen behövs då 

inriktning ej längre är SÄBOLaholmshem 

fått uppdrag. Under 2021  Lingården 

äldrelägenheter och 

träffpunktsverksamhet. ok

Laholm Svartroten 1 Salviagången 48 LSS gruppbostad Laholmshem 5 3 år avslutade

Laholm Karosseriet 10 Slåttervägen 2 LSS gruppbostad Laholmshem 5 3 år

Laholm Karosseriet 10 Slåttervägen 2 (slottet) LSS servicebostad Laholmshem 6 3 år

serviceboende utredning nattbemanning 

pågår

Laholm Rödbetan 1 Timjangången 2-4 LSS daglig verksamhet Laholmshem 878,0 ombyggnation klar 2021

Laholm Rödbetan 1 Timjangången 18-19 LSS, korttidsvistelse Laholmshem 167,7 ombyggnation klar 2021

L:a Tjärby L:a Tjärby 1:166 Fridhemshus, Björkelundsvägen 2 LSS gruppbostad plan 1, plan boendestöd SOL Laholmshem 14 3 år ombyggnation klar 2021

L:a Tjärby L:a Tjärby 24:15 Fridhemsgården, Bonnarpsvägen 8 Äldreboende Laholmshem 32 3 år

förstudie från  SN, demensinrikt, 

ombyggd senast 2024, 40 pl. Hemtjänst i 

suteräng plan, behov att flyttas. Om nytt 

boende i Veinge kan hemtjänst 

samlokaliseras med SÄBO

L:a Tjärby L:a Tjärby 1:169 Björkelundsvägen 3 LSS  gruppbostad Laholmshem 6 3 år

Veinge Vessinge 2:52 Solhemmet, Solgatan 2-4 Äldreboende Laholmshem 32 7 3 år

begärt förstudie, ombyggnad el 

nybyggnad 60 pl senast 2028 om 

Fridhemsgården byggs om.

Knäred Knäred 4:15 Kyrkvägen 8 personlig assistans Laholmshem 5 3 år säga upp block, ( 3 + 3 lägenheter) avslutas 211231.

Knäred Knäreds Prästgård 1:26Björkebogården, Bjäredsvägen 10 Äldreboende Laholmshem 24 12 3 år

Knäred Knäreds Prästgård 1:32Prästgårdsvägen 25 LSS gruppbostad Laholmshem 5 3 år

Hishult Hishult 1:126 Markarydsvägen 42 Hemtjänstlokal Laholmshem

behov av andra lokaler, samordning med 

ev andra/nya bostäder 

Våxtorp Båstadsvägen 7 A Äldreboende

Våxtorp Våxtorp 9:80 Solgården, Kyrkvägen 16 Äldreboende, SÄBO Laholmshem 32 8 3 år

Upphör enl ök 2020-06-30, förstudie nytt 

Säbo påbörjat avslutad

Våxtorp Våxtorp 9:155 Båstadsvägen 5 LSS gruppbostad Laholmshem 5 3 år

Våxtorp Våxtorp 6:33 Tjädervägen 13 LSS gruppbostad Laholmshem 5 3 år

Skottorp Skummeslöv 29:22Plöjarevägen 10 E Hemtjänstlokal Laholmshem 3 år behov av 1 st kustnära hemtjänstlokal

Vallberga Vallberga 4:232 Astervägen 10 D, 10 E, 10 K, 12 B LSS gruppbostad Laholmshem 4 1 år

gruppbostad  1 personallägenh. framöver 

SOL boende inrikt psykiatri viss 

ombyggnation be hov, Brandlarm ej 

anpassat efter verksamhetskrav idag. 

Räddningstjänst har kännedom om 

detta. 

Vallberga Vallberga 4:228 Ränneslövsvägen 7 LSS-daglig verksamhet,"z -gruppen" Laholmshem

Ränneslöv Ränneslöv 44:10 Randerslund, Hagavägen 10 Äldreboende Laholmshem 48 3 år

behov tom  minst 2030, se förstudie 2.  

sedan 2021 inriktning Demens, vissa 

avdeln

Knäred Blankeredsgården öppen förskola Kommunfastigheter

uppsagd 2020. fastighetsstrateg vet att 

Soc sagt upp. avslutad

Knäred Björkelundsvägen ? LSS Daglig verksamhet, sinnesgym Kommunfastigheter

Knäred Knäred  Smedjebacken Äldreboende Kommunfastigheter

Halva övergår Bun sept-20, på sikt lämna  

Korttid, demens  kvar till 2024/25, därfter 

hemtj kvar och träffpunktsverksamhet.

Laholm Campus Laholm, pav, 2017 LSS korttidsstillsyn, "33.an" Kommunfastigheter

se Glänningsskolan , hyran tas bort från 

SON vid flytt, uppföljning med 

fastighetsstrateg avslutad

Laholm Södra Stenbrogatan 5 Öppen förskola Kommunfastigheter

Laholm  Altona 45 "Igelkotten" LSS korttid Kommunfastigheter

se Glänningskolan, uppsagd Adela koll: 

Frågar om Örtvägen 48-50 kan flyttas hit, 

annars uppsägning uppsagd 210505

Laholm Ängelholmsvägen 39 Länken Kommunfastigheter ?

Laholm Gullkragevägen LSS Daglig verksamhet "Tornet" Kommunfastigheter

Laholm Tivolivägen 4, vandrahemmet Familjeenheten Laholmshem ?

2020 anmodan till KS om förstude. 2021 

arbetet pågår och förstudie till KS aug -

21. AKUT

Laholm Humlan 11 Trädgårdsgatan 13 Kontor, personliga ombud mfl AB Gunnohus 164

Behov



Laholm Humlan 1 Trädgårdsgatan 15 kontor AB Gunnohus  4020 1248

säkerhetsfrågor/skalskyddet 2020, samt 

arbetsmiljöproblem, AMV inkopplat, 

pandemin gjorde att distansarbete "löst" 

tempoärt. Under 2021 trångboddhet 

/utökad volym, VIRarbetsmiljöfråga och 

ökad säkerhetsrisk. Behov av alternativ 

lokaler till SOL/LSS handläggare, så 

frigörs platser för IoF.

Laholm Trädgårdsgatan 15  arkiv AB Gunnohus 4029 54

Laholm Nyckelpigan 1 Järnvägsgatan 3 Anhörigcentrum BRF, Nyckelpigan 100

Aircondontion behov, sedan tidigare, 

enheten och fastighetsstrateg kontaktat 

ägaren, tillfällig portal finns from 

210716.

Laholm Tandborsten 3 Industrigatan 28 HjälpmedelsCentrum larm/teknik Nyby Fastighets AB 690

Laholm Altona 1:4 Lantmannagatan 3 Ekonomiskt bistånd KMA Förvaltning HB 489

Laholm Altona 1:4 Lantmannagatan 3 Daglig verksamhet "Alfa" KMA Förvaltning HB 76

Laholm Rädisan 1 Örtvägen 48-50 LSS boende Svenska Bostadsfonden AB 274 BODA verksamhet from 21115.

Laholm Rädisan 1 Örtvägen 2 Boendestöd, "Rädisan" Svenska Bostadsfonden AB 27,5

ingen LSS verksamhet framöver, SOL 

verksamhet

Knäred Knäred 1:70 Skansvägen 8 A Personlig assistans NEHT's Fastigheter AB 81,7 blockhyra ändras till ind. Kontrakt

Knäred Knäred 1:70 Skansvägen 8 A lokal NEHT's Fastigheter AB 81,7 pers ass blockhyra övergå till ind kontakt

Knäred Knäred 1:70 Skansvägen 10 A Personlig assistans NEHT's Fastigheter AB 81,7 kolla individuella kontrakt?

Knäred Knäred 1:70 Skansvägen 10 A lokal NEHT's Fastigheter AB 81,7

Laholm Falken 14 Östertullsgatan 24 bla Röda Korset Leif Svensson Fastighetsf. 300 ingår i IOP ?

Laholm Doktorn 7 Lagahöjden, Laholm plan 1 Hemtjänstlokal Region Halland 742

samt Hälsoutvecklarna 2 rum, enhetschef 

Hälsofrämj 1 rum

Laholm Doktorn 7 Lagahöjden, Laholm suteräng socialpsykiatri/boendestöd, psykrehab, BuS, Region Halland 2274 3 år

2020 Adela koll uppsägning: Regionen 

säger Nej.                                            

2021 När Familjeneten och 

/missbruk/beroende kan samlokaliseras i 

andra lokaler, kan denna verksamh 

flyttas till missbruk/beroendes 

nuvarande lokal.

Laholm Doktorn 3 Villa Fehne, Lagahöjden Lyran Träffpunkt öppen verksamhet Region Halland 170

Våxtorp Våxtorp Båstadvägen 9 Röda korset/Hemtj Laholmshem 231

sedan juni 2021, annan lokal i samma 

omr

Laholm Tangon 7:0 Tangon, Mellbystr v. 57 gemensamhetslokal Riksbyggen 875

Laholm Tangon 7:1 Tangon, Mellbystr v. 58 Äldreboende Riksbyggen 1695

utbyggnad nödvändig  60 pl,  behov 

senast 2024.

Laholm Palsternackan 1 Mejramsgången 3 LSS gruppboende Svenska Bostadsfonden AB 298

ej ändamålsenliga lokaler, ändra 

inriktning till servicelägenheter.  

Laholm Palsternackan Mejramsgången 6 personalrum Svenska Bostadsfonden AB 250 se ovan

Laholm Flaket 1 Industrigatan 9 Hälso-sjukvård, Rehab Laholms Stål 700

Laholm Laxen 4 Köpmangatan 3A Missbruk-beroendevård Sparbanken 263

Samordning med Familjenheten i andra 

lokaler, möjliggör flytt Lagahöjden 

suterängplan exl BUS

Laholm Lagavägen 5 Daglig Verksamhet, "Hallaberg"

Adela  koll, uppsagd, Flytt till G. 

Glänninge avslutad

Skummeslöv/

Mellby 

Kustnära  Äldreboende Behov senast 2025, minium 60 pl, 

NYA IDENTIFIERADE BEHOV 2021

Laholms 

tötort, 

Trädgårdssta

den Boendestöd, personalutrymme

nytt behov, Personalkontor 1 rum o 

toalett. Finns idag på Örtvägen tillfällig 

lösning.

i kommunen

LSS indiviulla behov 2 platser, samt 

personalutrymme

Ostört läge, för att lösa hemtagning av 2 

personer.

i kommunen LSS, en 3 rumslägenhet

1 person inkl personalutrymme. utflytt 

från gruppbostad i Knäred

i kommunen Socialspykiatri trapphus, boende Socialpsykiatri, samsjuklighet

i kommunen Socialpsykiatri dagverksamhet Socialpsykiatri, samsjuklighet
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SBN § 123 Dnr 2021-000183 
 
Lokalbehovsplan för samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta föreliggande förslag till 
lokalbehovsplan. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har anmodat samtliga nämnder att upprätta lokal-
behovsplaner för att kunna sammanställa behoven i en kommunge-
mensam lokalförsörjningsplan.  
 
En lokalbehovsplan är en kort-och långsiktig planering (2020–2025 
med utblick till 2040) av verksamhetsnämndens samlade lokalbehov. 
I lokalbehovsplanen ska verksamhetsnämnden analysera behovet av 
verksamhetslokaler, med utgångspunkt i bland annat befolkningsut-
veckling och tillväxtmålet 2040, demografi, översiktsplanering, bo-
stadsförsörjningsprogrammet, nuläge och pågående förändringar.  
 
Syftet med lokalbehovsplanerna är att redogöra för hur förutsätt-
ningar och behov av verksamhetslokaler ser ut framöver, för att i tid 
kunna planera för och möta dem. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 28 maj 2021 
Beredningsutskottets protokoll den 9 juni 2021 § 108 
 
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: 
Kommunstyrelsen 



 

 

 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-28 
DNR:2021-000183 

Samhällsbyggnadsnämnden 

  

Lokalbehovsplan för Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta föreliggande förslag till lokalbehovsplan. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har anmodat samtliga nämnder att upprätta lokalbehovsplaner för att kunna 
sammanställa behoven i en kommungemensam lokalförsörjningsplan.  
 
En lokalbehovsplan är en kort-och långsiktig planering (2020–2025 med utblick till 2040) av 
verksamhetsnämndens samlade lokalbehov. I lokalbehovsplanen ska verksamhetsnämnden 
analysera behovet av verksamhetslokaler, med utgångspunkt i bland annat befolkningsutveckling 
och tillväxtmålet 2040, demografi, översiktsplanering, bostadsförsörjningsprogrammet, nuläge 
och pågående förändringar.  
 
Syftet med lokalbehovsplanerna är att redogöra för hur förutsättningar och behov av 
verksamhetslokaler ser ut framöver, för att i tid kunna planera för och möta dem. 

 

Beslutsunderlag 
Förslag till lokalbehovsplan för Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Beslut Kommunstyrelsen 2021-04-30 § 80 
 
   

Fredrik Nilsson 
Stabschef 
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Kommunstyrelsen har anmodat Samhällsbyggnadsnämnden att senast den 30 juni 2021 upprätta en 

lokalbehovsplan. Planen skall årligen aktualitetsprövas och revideras vid behov, samt redovisas för 

kommunstyrelsen.  

Syfte 

En lokalbehovsplan är en kort-och långsiktig planering (2021–2025 med utblick till 2040) av 
verksamhetsnämndens samlade lokalbehov. I lokalbehovsplanen ska verksamhetsnämnden 
analysera behovet av verksamhetslokaler, med utgångspunkt i bland annat befolknings-utveckling 
och tillväxtmålet 2040, demografi, översiktsplanering, bostads-försörjningsprogrammet, nuläge och 
pågående förändringar.  
 
Syftet med lokalbehovsplanerna är att redogöra för hur förutsättningar och behov av 
verksamhetslokaler ser ut framöver, för att i tid kunna planera för och möta dem. 
 
Lokalbehovsplanerna blir underlag till den kommunövergripande strategiska lokalförsörjningsplanen.  

 
 
Nulägesbeskrivning 

Ledning/Stab 

Staben är i sin helhet lokaliserad till stadshuset (sex kontorsplatser + en för förvaltningschef).  

Samhällsutvecklingsverksamheten 

-Miljöenheten 

Idag disponeras 16 kontor varav ett används som möteslokal internt plus ett rum för skrivare och 

kontorsmaterialförvaring. I korridoren finns även ett närarkiv där det förutom papper och pärmar 

förvaras apparatur och viss skyddsutrustning (akutväskor mm). I källaren finns ett förråd samt 

omklädningsrum och förvaring av förstärkningskläder. 

-Byggnadsenheten 

Idag finns 18 ordinarie kontorsplatser och två tillfälliga i kontorsbiblioteket. Dessa två platser är utan 

dagsljus.  

-Driftenheten 

Huvudsakliga lokaler finns på Centralförrådet, Repslagargatan. Utöver detta finns utrustning 

utspridd i diverse lador/förråd på t.ex Kullsgårdsvägen, Trulstorp etc. I samband med 

nedläggningen av Hedhusets avloppsreningsverk kommer ett större kallförråd göras 

tillgängligt för driftenheten, liksom två varmgarageplatser. Administrativ personal (fyra 

kontorsplatser) sitter i Stadshuset.  

Mycket utrustning står idag utomhus, vilket förkortar livslängden på denna. 
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Garageutrymmena är för små för att köra in fordon med kopplade släp utan dessa måste kopplas av 

och på varje dag, vilket är tidsödande. Utrustningen måste även stuvas på ett sådant sätt att man 

måste flytta på viss utrustning för att komma åt annan.  

Samhällsservice 

-Måltidsenheten 

Stadshuset 

 Har idag fem kontorsplatser till sex personer. 

I samband med ett eventuellt byte mellan SOF och BUF avseende kontorsplatser, kommer även 

måltidsenheten beröras. Enhetschefens rum i korridoren behålls, övriga delar på 3 rum i nuvarande 

SON-korridoren. 

Olika typer av kök 

40 kök sammanlagt runt om i kommunen, underhållsbehov i många av dem. Tillhör SOF, BUF, KUF 

och behandlas i respektive förvaltnings lokalbehovsplan.  

Vi betalar ingen hyra utan lokalerna tillhör respektive förvaltning. Vi har även verksamhet i matsalar 
men lokalerna tillhör inte oss. 

Förstudie finns för renoveringar och ombyggnad avseende Smedjebacken, Vallberga, Ängskulla, 
Grönkulla, Fridhemsgården, Solgården, Bullerbyn. 

-Fordon/Transportenheten 

Stadshuset 

Två kontorsplatser 

Centralförrådet   

Förråd för kommunens verksamheter. Underhållsbehov föreligger. 

Verkstad 

Två lyftar för reparationer och underhåll på underhållfordon och maskiner.  Löpande 

underhållsbehov föreligger för lokalen. 

Tvätthall 

För personbilar och lastbilar. Underhållsbehov föreligger, väggarna är mögelangripna, ventilationen 

är bristfällig. 

Parkeringshuset 

Garage för delar av Socialförvaltningens verksamheter samt för bilpoolen. Underhållsbehov, läckage 

in i garaget, vilket b.l.a gör att betongen faller sönder, med risk för skador på bilarna.    
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-Avfallsenheten 

Stadshuset: 

Fem kontorsplatser för administrativ personal.  

 Ahla Återvinningscentral  

Farligt avfallhus med förråd. 

 Här mellanlagras farligt avfall, explosiva varor mm i den östra delen. I den västra delen finns förråd 

för diverse verktyg, material mm. FA-rummet saknar en nöddusch, vilket borde finnas. 

Verkstad/garaget (även kallad ladan/stallet).  

Avfall disponerar halva huset som används som verkstad och garage för maskiner och dieseltank. 

Andra halvan används av byggåtervinningen (tillhör KUN). 

El-förråd för gallerburar med el-avfall och pallar med matavfallspåsar. 

Komprimatorhus på omlastningsstationen.  

Nybyggd i samband med nytt sorteringssystem 2018. Port är beställd till komprimatorhus.  

Kontors/personalbyggnad.  

Förutom två omklädningsrum, tvättstuga och hall har personalbyggnaden ett rum på ca 25 m2 som 

idag fungerar som personalkök, personalmatsal, kontor med 3 datorplatser samt kundmottagning. I 

samma byggnad, med separat ingång, finns en kundtoalett.  

Personalen på återvinningscentralen har fått mer administrativa arbetsuppgifter och uppehåller sig 

mer på kontoret än förut. Viss administration sker tillsammans med kunder gällande registreringar 

där kunden måste uppge uppgifter. Kunder är både allmänhet och företagare, entreprenörer och 

leverantörer. Kundens ingång är densamma som personalens från återvinningscentralen och är 

endast någon meter bred. Från kundmottagningen är det endast ett bord som skärmar av och 

ständigt måste personalen poängtera för kunden att de inte får gå bortanför bordet.  

VA-pumpstation.  

Obs! Både FA-huset och kontors/personalbyggnaden har ”gröna tak” som diskuterats flera gånger, då 

dessa kräver en annan typ av skötsel än traditionella tak.  

Räddningstjänsten 

Räddningstjänsten i Laholm har verksamhet på brandstationerna i Laholm, Knäred, Våxtorp och 

Hishult samt på övningsområdet i Laholm. Den dagliga verksamheten med administration och drift 

och underhåll bedrivs framför allt ifrån Brandstationen i Laholm. De övriga stationerna används i 

huvudsak av RIB-personal och nyttjas vid räddningsinsatser, utbildning och övning 
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Brandstation Laholm 

På brandstationen i Laholm arbetar åtta medarbetare på dagtid och räddningsstyrkan i Laholm 
innefattar en deltidsanställd styrkeledare och åtta deltidsanställda brandmän. Brandstationen är 
kommunens huvudstation och en stor del av räddningstjänstens utrustning och materiel för 
sällanhändelser förvaras här. 
 
Stationen inrymmer vagnhall med tio platser för räddningsfordon, verkstadsdel med lokaler för drift 
och underhåll, kallförråd med förvaringsutrymme för räddningstjänstmateriel och containrar samt 
kontorsdel med nio kontor. Därtill finns utbildningslokaler, träningslokal och omklädningsrum.  
 
På brandstationen finns lokaler för kommunens krisledning i form av olika stabsutrymmen och 
räddningscentral.  
 
Brandstationen i Laholm anses väl anpassad för befintlig verksamhet och efter den senaste 

ombyggnationen där lokalerna anpassades till nya arbetssätt för att skydda medarbetare från 
exponering av farliga ämnen i samband med återställning efter räddningsinsatser är den fysiska 

arbetsmiljön i lokalerna bra. 

Rökövningsbyggnad  

I anslutning till Ängstorps avloppsreningsverk ligger Räddningstjänstens övningsområde, där det bla 
finns en övningsbyggnad samt andra objekt för olika typer av övningar. 
I maj 2021 levererade Kommunfastigheter i Laholm AB en förstudie angående åtgärder för att 
förändra räddningstjänstens övningshus. Denna visar bla att betongen uppnått sin tekniska livslängd. 
Övningshuset används framförallt för att genomföra övningar i rökdykning och med nuvarande 
uppvärmningssystem så exponeras personalen för farliga ämnen i samband med övning och 
utbildning. Uppvärmningssystemet bör ändras till något annat som inte utsätter personalen för dessa 
risker.  
 

Brandstation Knäred 

Räddningsstyrkan i Knäred innefattar en styrkeledare och fyra brandmän. Samtliga är RIB-anställda 
och har en annan huvudarbetsgivare.  
 
Brandstationen i Knäred består av en vagnhall med fyra platser för räddningsfordon samt en 
administrationsdel med kontor, dagrum och omklädningsrum. Under 2016 målades delar av 
lokalerna om och ett torkrum byggdes om till omklädningsrum för damer. Personalen i Knäred har 
tillgång till gym på Smedjebacken. På brandstationen saknas tvättmaskin och torktumlare. 
 
På brandstationen i Knäred saknas eldrivna portar. Det innebär att dessa måste stängas manuellt 
vilket betyder en tidsspillan vid räddningsuppdrag 
 

Brandstation Hishult 

I Hishult finns två styrkeledare och åtta brandmän. Dessa har ingen beredskap utan de hanterar 
räddningshändelser i närområdet utifrån frivillighet.  
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Brandstationen i Hishult används av både räddningstjänsten och kommunfastigheter. 

Räddningstjänsten nyttjar tre ställplatser inomhus tillsammans med kommunfastigheter för 

räddningsfordon, ett dagrum tillika kontor, ett omklädningsrum för utryckningskläder och ett 

gemensamt utrymme med dusch och toalett. Historiskt har mycket av driften av brandstationen i 

Hishult skett med frivilliga krafter. Det finns ett behov av att fräscha upp befintliga lokaler och 

uppdatera omklädningsrum med mera. Det saknas även tvättmaskin och torktumlare i lokalerna. 

På brandstationen i Hishult saknas eldrivna portar. Det innebär att dessa måste stängas manuellt 
vilket betyder en tidsspillan vid räddningsuppdrag. 

 

Brandstation Våxtorp 

Räddningsstyrkan i Våxtorp innefattar en styrkeledare och fyra brandmän. Samtliga är RIB-anställda 
och har en annan huvudarbetsgivare.  
 
Brandstationen i Våxtorp består av vagnhall med plats för två räddningsfordon och en 
administrationsdel med kontor, dagrum och omklädningsrum. Strax intill nuvarande brandstation 
ligger Våxtorps gamla brandstation. Denna inrymmer ett litet gym, ungdomsbrandkår och två 
garageplatser med materiel för sällanhändelser. 
 
 
På brandstationen i Våxtorp saknas eldrivna portar. Det innebär att dessa måste stängas manuellt 
vilket betyder en tidsspillan vid räddningsuppdrag. 
 

Identifierade behov 2021-2025 

Ledning/Stab 

Inga ytterligare behov 

Samhällsutveckling 

-Miljöenheten 

Inga ytterligare behov 

-Byggnadsenheten 

Vid årsskiftet 21–22 kommer personalstyrkan ha ökat till 22 tillsvidareanställda. Således saknas 4 

kontorsplatser på enheten. Om medel anslås inför 2022 och 2023 till ytterligare två tjänster kommer 

behovet att vara 23 platser 2022 och 24 platser 2023. 

-Driftenheten 

En ny maskinhall (ca 1000kvm, hela behöver inte vara isolerad) på Repslagargatan skulle effektivisera 

verksamheten och minska slitaget på materielen.  
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Samhällsservice 

-Måltidsenheten: 

Måltidsenheten behöver ett förråd, centralt placerat, ca 60kvm, tillgång för ut- och inlastning utan 

trappor. Används för maskiner och utrustning som idag finns i de olika kökens källarutrymmen.  

Detta skulle spara tid och skapa en översikt vilket effektiviserar arbetet och kan vara en 

ekonomisk fördel.  

-Fordon/Transportenheten  

Centralförråd: mindre justeringar av lagerplatser så att det mer passar in till dagens behov. Löpande 

underhållsbehov föreligger, belysningen bla är undermålig. 

Verkstaden: behöver en laddplats för elfordon som varit på verkstaden. Löpande underhållsbehov 

föreligger 

Tvätthallen: översyn av ventilation pga mögelangrepp idag på väggarna 

Kallgaraget centralförrådet: ladd platser för kommande elfordon. Löpande underhållsbehov 

föreligger 

Parkeringsplatser/hus/laddstolpar: 

Utökning av laddplatser för fler elfordon i anslutning till kommunens lokaler. 

-Avfallsenheten 

Verksamheten på Ahla ÅVC har under lång tid ökat i omfattning, vilket lett till fler besökare, mer 

personal och mer administrativa arbetsuppgifter för personalen. Detta har gjort att det 
gemensamma personalutrymme, kontor och kundmottagning som finns inte fungerar längre och en 

förstudie bör beställas avseende en om- och tillbyggnad av personalbyggnaden. 

Återbrukscentral. 

Möjligheterna till en återbrukscentral på Ahla ÅVC utreds under 2021 enligt verksamhets/årsplan. 

Om detta blir aktuellt att starta måste någon form av lokal eller minimum skärmtak. Kan inbegripas i 

ovanstående förstudie.  

Container ÅVC-kusten.  

För att möta den ökade bebyggelsen i kommunens södra delar, och avlasta Ahla ÅVC, skulle det vara 

önskvärt med någon form av ”container-ÅVC” Detta är dock mer en fråga om mark/fastighet än en 

lokalfråga.  

Räddningstjänst 

Mot bakgrund av Kommunfastigheters förstudie avseende befintligt övningshus, är det rimligt att 
planera för en nybyggnation av ett övningshus under perioden fram till 2025.  
Inom samma tidsperiod bör även eldrivna portar installeras på brandstationerna utanför Laholm. 
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Identifierade behov 2025-2040 

Ledning/Stab 

För närvarande inga ytterligare behov 

Samhällsutveckling 

För närvarande inga ytterligare behov 

Samhällsservice  

-Fordon- och transportenheten 

Centralförråd:  

Beroende på utvecklingen av konceptet samordnad varudistribution så finns en risk att 

centralförrådet kommer vara för litet och en större yta behöver frigöras eller byggas till. Detta 

beslutas sannolikt inom ett par år. Därefter kan en förstudie bli aktuell.  

Laddplatser för verksamhetsfordon för driftens kommande behov. 

En önskvärd utveckling avseende anpassning till miljömålen vore solceller på centralförrådets takytor 

för elfordonsladdning. 

Tvätthall, spolplatta och oljecistern: ökade miljökrav kan innebära krav på bättre rening av 

tvätthallen och spolplattans spillvatten och bättre oljeavskiljare.  

Parkeringshuset 

Vid eventuell nybyggnation av parkeringshus måste kommunens behov av platser tillgodoses, och 

antalet laddplatser utökas.  

 

-Avfallsenheten 

Avfallsinsamling i egen regi.   

Om det skulle bli aktuellt med att driva insamlingen av hushållsavfall i egen regi efter 2025 måste det 

finnas lokaler/uppställningsplatser för fordon/tvätthall etc.  till den uppgiften samt 

personalutrymmen anpassade till den ökade personalstyrkan. Detta kan även innebär krav på ökade 

markytor vid Ahla återvinningscentral. Inriktningsbeslut kring egenregi alt. entreprenad kommer tas 

någon gång hösten 2021 av nämnden 

Räddningstjänst 

Utifrån kommunens risker och framtida ambitioner att utveckla kustområdet kan det bli aktuellt att 
flytta en eller ett par tjänster från Laholms tätort till kustområdet. Detta skulle minska responstiden i 
kustområdet. En framtida räddningsenhet i kustområdet skulle kunna bestå av en första-insatsperson 
med eget fordon. Denna person skulle tillika kunna betjäna kommunens höjdfordon som är placerat 
på räddningstjänsten i Laholm. Denna lösning skulle innebära att det i framtiden kan finnas behov av 
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ett mindre utrymme med en garageplats och möjlighet till viss förvaring, enklare underhåll etcetera i 
antingen Mellbystrand, Skummeslöv eller Skottorp. En tänkbar plats för detta skulle kunna vara 
Hedhusets fd avloppsreningsverk.  
 
Beroende på omfattning av återupprättandet av det civila försvaret kan det bli aktuellt med behov av 
lokaler i framtiden. Då troligen främst förvaringsutrymme för att förrådsställa fordon och materiel.  
 
Befintliga lokaler kan dessutom behöva anpassas avseende funktionalitet och robusthet utifrån en 
framtida hotbild. 
 

 

 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Barn- och ungdomsnämnden 2021-08-25  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 53 Dnr 2021-000269  
 
Revidering av Lokalbehovsplan 2021 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden antar reviderad lokalbehovsplan för 
2021 och översänder densamma till kommunstyrelsen. 
 
Barn- och ungdomsnämnden ger på ordförandes initiativ berednings-
utskottet i uppdrag att  
1. Ta fram ett underlag om status/behov av förskolorna i centrum 

med fokus på Blåkulla förskola och Söderlägets förskola. 
 
2. Ta fram underlag om status/behov av f- 6-grundskolor i centrum 

(Glänningeskolan och Parkskolan). 
 
3. Ta fram underlag om status/behov av högstadieskolor i kommu-

nen med särskilt fokus på centrum och söder. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och ungdomsnämnden antog en lokalbehovsplan 2020 i upp-
draget från kommunstyrelsen ingick en årlig revidering av planen. 
Förvaltningen har reviderat lokalbehovs planen utifrån förvaltning-
ens förändrade behov 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Reviderad lokalbehovsplan för 2021. 
Beredningsutskottets protokoll den 18 augusti, § 41. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut  
och finner att nämnden bifaller detsamma. Därefter frågar ordföranden  
om nämnden bifaller uppdraget till beredningsutskottet och finner  
att nämnden bifaller detsamma.  
 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till barn-  
och ungdomsnämnden om alla ledamöter anser sig ha deltagit i  
ärendet på lika villkor och finner att så skett. 
 
_____ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen  
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Uppdrag 
Kommunstyrelsen har gett barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att senast den 31 december 
2021 revidera tidigare upprättad lokalbehovsplan.  
 
Vad är syftet med en lokalbehovsplan? 
En lokalbehovsplan är en planering på kort- och lång sikt av nämndens samlade lokalbehov. 
Aktuella år är 2021–2026 med utblick till 2040. 
 
Nämnden ska analysera behovet av verksamhetslokaler, med utgångspunkt i bland annat 
befolkningsutveckling och tillväxtmålet 2040, demografi, översiktsplanering, 
bostadsförsörjningsprogrammet, nuläge och pågående förändringar. Nämnden ska redogöra 
för hur förutsättningar och behov av verksamhetslokaler ser ut framöver, för att i tid kunna 
planera för och möta dem.  
 
Lokalbehovsplanerna blir underlag till den kommunövergripande strategiska 
lokalförsörjningsplanen. 

Arbetsgång 
En arbetsgrupp har reviderat planen och barn- och ungdomsförvaltningens ledningsgrupp har 
varit styrgrupp. 

Planen är framarbetad på följande sätt: 

Information om fastigheters status har vid återkommande servicemöten inhämtats från 
Kommunfastigheter. Utgångspunkt för detta har varit Kommunfastigheters verksamhetsplan i 
vilken planerade renoveringar är identifierade och beslutade. Samtal har också förts med 
kommunens fastighetsstrateg.   

Referensmaterial  

• Skolutredningen från 2019 
• Skolutredningen från 2008 
• Handlingsplan för bostadsförsörjning 2015–2030 
• Utvecklingsprogram för Knäred 
• Utvecklingsprogram för Veinge 
• Verksamhetsplan för Kommunfastigheter 2021–2026 
• Befolkningsprognosen från 2021 

Övrig fakta/förutsättningar  

Planen utgår från nämndens nuvarande förskole- och skolorganisation. Den kartläggning som 
gjorts beskriver nämndens nuläge utifrån gällande prognosunderlag. 

Vidare har hänsyn tagits till de beslut som barn- och ungdomsnämnden fattat som har 
relevans för lokalbehovsplanen. Dessa beslut listas under respektive ort.   

Den 26 augusti 2020 beslutade barn- och ungdomsnämnden om fortsatt utredning gällande 
nedläggning av Genevadskolan samt gav beredningsutskottet och representanter från barn- 
och ungdomskontoret i uppdrag att arbeta vidare de förslag som presenterades i 
skolutredningen våren 2019. Syftet med arbetet var att ta fram en helhetslösning för framtida 
förskole- och skolorganisation i Laholms kommun. Kommunstyrelsen återemitterade ärendet 
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om nedläggning av Genevadsskolan och efter kommunstyrelsens beslut har arbetet med den 
framtida skolorganisationen satts på paus. 

Kapacitet förskolor och skolor 
För att få jämförande kapacitetstal utgår vi ifrån följande parametrar. 

Förskola 

Förskolans kapacitet beräknas med 15 barn på en småbarnsavdelning och 20 barn på en 
syskonavdelning. Kapacitetstalet för en förskola blir därför inom ett intervall. En fyra 
avdelningsförskola rymmer alltså mellan 60 och 80 barn beroende på förskolans aktuella 
barnsammansättning. Dessa tal utgår ifrån hur verkligheten i Laholms kommun ser ut idag. 
Enligt Skolverkets allmänna råd1 anges riktvärden för antal barn i en barngrupp; 6–12 barn i 
åldern 1–3 år och 9–15 barn i åldern 4–5 år. Riktmärket ska tolkas som något att förhålla sig 
till och inte något statiskt.  

Skola F-6 

En skola F-6 ska innehålla eller ha tillgång till skolsalar, grupprum och specialsalar till bild, 
musik och två slöjdsalar och en hemkunskapssal. En klass beräknas i snitt ha 20–25 elever.  
De rum på en skola som har kapacitet att rymma 20–25 elever och klassens pedagogiska 
personal räknas som ett klassrum.  Exempel: Har en skola tillgång till de uppräknade 
specialsalarna och åtta salar som räknas som klassrum är skolans kapacitet 160–200 elever. 
Vid nybyggnation byggs salar för 25 elever plus personal. Det har varit svårt att uppskatta 
kapaciteten på kommunens skolor då det inte finns enhetliga riktvärden vare sig utifrån 
rumsstorlekar, elevtal eller specialsalar. 

Skola 7–9 

En skola 7–9 ska innehålla eller ha tillgång till skolsalar, grupprum och specialsalar till bild, 
musik, slöjdsalar, hemkunskap, teknik och naturkunskap. Kommunens 7–9 skolor har i 
dagsläget två slöjdsalar samt tre NO-salar. En klass beräknas i snitt ha 25 elever. De rum på 
en skola som har kapacitet att rymma 25 elever och klassens pedagogiska personal räknas 
som ett klassrum.  Exempel: Har en skola de uppräknade specialsalarna och åtta salar som 
räknas som klassrum är skolans kapacitet 200 elever.   

  

 
1 Skolverkets allmänna “Måluppfyllelse i förskolan”, sid 16 
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Område söder 
Hishult, Våxtorp, Ränneslöv, Vallberga, Hasslöv, Skottorp och Skummeslövsstrand 

Område söders skolor består av Hishultsskolan åk F-6, Skottorpsskolan åk F-6, 
Vallbergaskolan åk F-6 och Våxtorpsskolan åk F-9. 

Område söders förskolor består av Åkerlyckans förskola i Hishult, Mumindalens förskola i 
Skottorp, Allarps förskola i Skummeslövsstrand, Bullerbyns förskola i Våxtorp och Vallmons 
förskola i Ränneslöv.  

Inom område söders upptagningsområde ligger även de fristående förskolorna och skolorna i 
Hasslöv och Ysby samt de fristående förskolorna Guldgruvan (Skummeslövstrand) och 
Abacus (Skottorp). Norrlandia förskola har beviljats tillstånd att bedriva förskoleverksamhet i 
Skummeslövstrand med verksamhetsstart planerad till augusti 2021. I prognosuppgifter för 
området inkluderas även barn/elever som är inskrivna på fristående förskola och skola. 

Barn- och elevutveckling 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

0-5 år Skottorp 261 269 269 278 287 301 326 352 373 393 403 411 410 408 402 396 387 380 373 369 364

0-5 år Våxtorp 139 143 148 147 151 149 144 140 136 133 131 127 123 121 120 118 118 116 115 114 113

0-5 år Vallberga 92 90 103 108 108 108 105 101 97 95 92 91 87 86 85 84 83 81 81 80 79

0-5 år Hishult 80 80 75 70 69 66 64 62 60 59 57 56 53 52 51 50 50 50 49 49 49
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Prognos barnantal område Söder

https://www.laholm.se/barn-och-utbildning/grundskola-6-16-ar/kommunala-skolor/hishultsskolan-f-6/
https://www.laholm.se/barn-och-utbildning/grundskola-6-16-ar/kommunala-skolor/skottorpsskolan-f-6/
https://www.laholm.se/barn-och-utbildning/grundskola-6-16-ar/kommunala-skolor/vallbergaskolan-f-6/
https://www.laholm.se/barn-och-utbildning/grundskola-6-16-ar/kommunala-skolor/vaxtorpsskolan-F-9/
https://www.laholm.se/barn-och-utbildning/forskola-1-5-ar/kommunala-forskolor/akerlyckans-forskola/
https://www.laholm.se/barn-och-utbildning/forskola-1-5-ar/kommunala-forskolor/mumindalens-forskola/
https://www.laholm.se/barn-och-utbildning/forskola-1-5-ar/kommunala-forskolor/allarps-nya-forskola/
https://www.laholm.se/barn-och-utbildning/forskola-1-5-ar/kommunala-forskolor/bullerbyns-forskola/
https://www.laholm.se/barn-och-utbildning/forskola-1-5-ar/kommunala-forskolor/vallmons-forskola/
https://www.laholm.se/barn-och-utbildning/forskola-1-5-ar/kommunala-forskolor/vallmons-forskola/
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Våxtorp 
I Våxtorp planeras för 16 hyresrätter 2022 och för 47 småhus mellan 2021 och 2030. I 
Hasslöv planeras byggnation av 22 småhus mellan 2021 och 2030. 

Barn- och ungdomsnämnden har hos kommunstyrelsen begärt en förstudie om ny förskola i 
Våxtorp. Förstudien är genomförd och beslut om projektering förväntas hösten 2021.  

Våxtorpsskolan F-9 
Våxtorpsskolan åk F-9  Tre byggnader  
Byggår och ombyggnadsår för varje byggnad. 1983 
Planerade renoveringar 0–5 år Renoveringar pågår, inre ytskikt i skola. 

Ombyggnad dagvattenanläggning. 
Byggnadernas status/livslängd Bra status 20+ år 
Möjlighet till utbyggnad Ja  
Elevkapacitet 14 BRA/elev 7–9 225 elever 

 

Bullerbyns förskola 
Bullerbyns förskola Våxtorp Två byggnader och paviljonger 
Byggår och ombyggnadsår för varje 
byggnad/paviljong 

1977/86 

Planerade renoveringar 0–5 år 2024 invändig renovering 
Byggnadernas status/livslängd Ursprungliga Bullerbyn anses ha bra status. 

Avdelning Lingonet har mycket dålig status och 
paviljonger behöver avyttras. 
  

Möjlighet till utbyggnad Ej aktuellt, Förstudie för ny förskola klar. 
Kapacitet 60–80 barn 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Skottorpskolan F-6 275 277 287 297 311 335 360 374 397 413 426 439 447 455 460 463 463 461 458 453 447

Våxtorpskolan F-6 152 150 158 166 169 172 174 172 173 169 165 164 160 157 153 151 150 148 147 145 144

Våxorpskolan 7-9 232 247 260 282 284 276 275 293 309 324 333 340 342 339 344 344 345 343 341 340 339

Vallbergaskolan F-6 114 122 123 129 125 127 128 128 124 125 121 120 119 117 114 111 110 109 108 107 106

Hishultskolan F-6 56 56 61 66 71 79 81 80 80 76 74 71 68 66 65 64 63 63 63 62 61
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Hishult 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 29 april 2020 (BUN § 36) om att begära en 
förstudie på en ny fyraavdelningsförskola i Hishult samt ombyggnad av nuvarande byggnad 
till enbart skola. Detta ärende är ännu inte hanterat av kommunstyrelsen. 

I Hishult planeras byggnation av 20 hyresrätter 2024–2025. 

Hishultsskolan  
Hishultsskola åk F-6  En byggnad och paviljong 
Byggår och ombyggnadsår för varje 
byggnad/paviljong 

2014 huvudbyggnad 
2019 paviljong 

Planerade renoveringar 0–5 år 2025 idrottshall 
Byggnadernas status/livslängd Bra status 20+ års livslängd 
Möjlighet till utbyggnad Behöver utredas 
Kapacitet  Kapaciteten är svårberäknat då det finns små 

klassrum och flera verksamheter inom 
fastigheten som har anspråk på ytorna. Det finns 
två klassrum i huvudbyggnaden och ett i 
paviljong, vilket rymmer 20–25 personer. Utifrån 
detta har skolan en kapacitet på 60–75 elever. 
Byggnaden har kapacitet för ytterligare elever 
om lokalerna disponeras på annat sätt än vad 
de gör i dag. 

 
Åkerlyckans förskola 

Åkerlyckans förskola Hishult   Huvudbyggnad och en paviljong 
Byggår och ombyggnadsår för byggnaden 2014 
Planerade renoveringar 0–5 år Nej 
Byggnadernas status/livslängd Huvudbyggnaden har bra status livslängd 20+ år 
Möjlighet till utbyggnad Behöver utredas 
Kapacitet 60–80 barn 

 

Skottorp och Skummeslövsstrand 
I Skummeslövsstrand finns det lagakraftvunna detaljplaner och pågående detaljplanering för 
uppemot 800 bostäder i form av hyresrätter, bostadsrätter och småhus. Byggnationerna 
förväntas pågå framtill 2032.  

Haga är ett nytt bostadsområde i Skottorps östra utkant som beräknas växa fram mellan år 
2024–2033. I Haga planeras det byggas omkring 240 nya bostäder i form av hyresrätter och 
småhus. På Hagaområdet finns möjlighet att bygga en ny förskola. 

Byggnation av ny förskola och skola pågår i Skottorp. Förskolan kommer att ha fyra 
avdelningar och skolan en kapacitet för 320–350 elever. 

Skottorpsskolan F-6 
Skottorpsskolan åk F-6  En byggnad, två paviljonger och idrottshall 
Byggår och ombyggnadsår för varje 
byggnad/paviljong 

1955 och tillbyggd 1991 
Ny skola klar nov 2021 

Planerade renoveringar 0–5 år Ytrenoveringar av äldre skola 2022 
Byggnadernas status/livslängd Nuvarande Skottorpsskolan har en livslängd på 

cirka 15 år 
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Möjlighet till utbyggnad Nej 
Kapacitet 14 BRA/elev Nuvarande: 141 elever, 60 elever i paviljonger  

Framtida: 280–350 elever 
 

 Mumindalens förskola 

Mumindalens förskola i Skottorp 
  

Verksamheten bedrivs under byggnation av ny 
förskola i paviljonger. Ny förskola är klar nov 
2021 

Byggår och ombyggnadsår för paviljongerna Paviljongerna i Vallberga uppsagda till 1/2 2022 
Planerade renoveringar 0–5 år - 
Byggnadernas status/livslängd Ny förskola 2022, 20+ år 
Möjlighet till utbyggnad Nej 
Kapacitet Nuvarande: 45–60   

Framtida: 60–80 
 
Allarps förskola 

Allarps förskola En byggnad 
Byggår och ombyggnadsår för byggnaden 2017 
Planerade renoveringar 0–5 år Nej 
Byggnadernas status/livslängd 20 + år 
Möjlighet till utbyggnad Nej 
Kapacitet 60–80 barn 

 
Vallberga och Ränneslöv 
I Vallberga finns planering för 20 hyresrätter 2022–2023 och 22 småhus mellan 2021 och 
2030. I Ränneslöv planeras byggnation av 26 småhus mellan 2021 och 2030. 

I Ysby planeras byggnation av 11 småhus 2021–2030. 

 
Vallbergaskolan F-6 

Vallbergaskolan åk F-6  En byggnad 
Byggår och ombyggnadsår för byggnaden 1965 
Planerade renoveringar 0–5 år Genomgående renovering pågår fyra-fem år 

framåt. 
Byggnadernas status/livslängd 20+ år 
Möjlighet till utbyggnad Ja 
Kapacitet 14 BRA/elev 140–1752 elever 

 

Vallmons förskola 
Vallmons förskola Ränneslöv   En byggnad 
Byggår och ombyggnadsår för byggnaden 2019 
Planerade renoveringar 0–5 år Nej 
Byggnadernas status/livslängd 20+ år 
Möjlighet till utbyggnad Nej 
Kapacitet 45–60 barn 

 
2 Kapacitettalet är baserat på sju salar. I skolan finns ytterligare salar vilket innebär att det finns utrymme för 
fler elever på skolan. 



   
 

  9 
 

  

Fristående förskolor och skolor 
Förskola  Belägen  Antal barn enligt tillstånd  
Hasslövs förskola Hasslöv 15 
Guldgruvans förskola Skummeslövstrand 40 
Abacus montessoriförskola Skottorp 25 
Möllans förskola Ysby 65 
Norrlandia förskolor Skummeslövstrand 100 

 
Skola  Belägen  Antal inskrivna elever VT21, 

folkbokförda i Laholm  
Ysby skola åk F-3 Ysby 28 
Hasslövs bygdeskola åk F-6 Hasslöv 42 

 

Analyserat behov för område söder 
Identifierade behov 2021–2026  

• Våxtorpsskolans elevantal ökar markant i årskurs 7–9 från höstterminen 21. Möjligen 
kan ökningen hanteras under läsåren 21/22 och 22/23. Det krävs snabba beslut om en 
lösning för 7–9 eleverna i södra delen av kommunen, oavsett om det blir en utbyggd 
skola i Våxtorp eller ett nytt högstadium vid kusten.  

• Nya Skottorpsskolan når sin maxkapacitet 2025–2030. I den gamla skolan kommer det 
att finnas utrymme för att ta emot elever ytterligare några år. Eftersom skolan är 
belägen i ett tillväxtområde är prognoserna osäkra. En möjlig lösning är att förskolans 
lokaler byggs om till skollokaler och en ny förskola ersätter nuvarande Mumindalen.    

• Behovet av förskoleplatser kommer enligt prognoserna att öka i kommunens sydvästra 
delar och det är viktigt att noga följa tillväxten i detta område. I området Haga är det 
planerat för en förskola och Norrlandia har beviljats tillstånd om att bedriva förskola i 
Skummeslöv. I det fall att Mumindalens förskolelokaler skulle ställas om till 
skollokaler, behövs det även en planering för att ersätta Mumindalens förskola.   

• Barn- och ungdomsnämnden har begärt av kommunstyrelsen om en förstudie av 
förskola och skola i Hishult. Beslut behöver tas i frågan.  

• Kommunstyrelsen har beslutat om en förstudie av förskola i Våxtorp. Barn- och 
ungdomsnämnden har behov av förskola snarast. En förstudie om ny förskola i 
Våxtorp är genomförd och beslut om projektering förväntas tas i höst. 

Identifierade behov 2026–204  

• Ny förskola på Hagaområdet för att möta prognostiserad tillväxt i området och 
eventuellt behov av ytterligare förskoleplatser beroende på i vilken takt tillväxten sker.  

  



   
 

  10 
 

Område norr 
Ahla, Genevad, Lilla Tjärby, Knäred, Öringe och Veinge  

Område norrs skolor består Ahlaskolan åk F-3, Genevadsskolan åk F-3, Knäredsskolan åk F-6 
och Veingeskolan åk F-9.  
Område norrs förskolor består av Dalkulla förskola i Knäred Katthults förskola i Lilla Tjärby 
Regnbågens förskola i Genevad Söderlägets förskola i Lilla Tjärby och Ängskulla förskola i 
Veinge. 

Inom område norrs upptagningsområde ligger även den fristående förskolan och skolan 
Öringe samt Kungabarns förskola (Knäred). I prognosuppgifter för området inkluderas även 
barn/elever som är inskrivna på fristående förskola och skola. 

Barn- och elevutveckling 
 

 

https://laholmse.sharepoint.com/barn-och-utbildning/grundskola-6-16-ar/kommunala-skolor/ahlaskolan-f-3
https://laholmse.sharepoint.com/barn-och-utbildning/grundskola-6-16-ar/kommunala-skolor/genevadsskolan-f-3
https://laholmse.sharepoint.com/barn-och-utbildning/grundskola-6-16-ar/kommunala-skolor/knaredsskolan-f-6
https://laholmse.sharepoint.com/barn-och-utbildning/grundskola-6-16-ar/kommunala-skolor/veingeskolan-f-9
https://laholmse.sharepoint.com/barn-och-utbildning/forskola-1-5-ar/kommunala-forskolor/dalkulla-forskola
https://laholmse.sharepoint.com/barn-och-utbildning/forskola-1-5-ar/kommunala-forskolor/katthults-forskola
https://laholmse.sharepoint.com/barn-och-utbildning/forskola-1-5-ar/kommunala-forskolor/regnbagens-forskola
https://laholmse.sharepoint.com/barn-och-utbildning/forskola-1-5-ar/kommunala-forskolor/soderlagets-forskola
https://laholmse.sharepoint.com/barn-och-utbildning/forskola-1-5-ar/kommunala-forskolor/angskulla-forskola
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I Veinge och Knäred planerar kommunen för att förbereda för persontågstrafikering av 
Markarydsbanan med stopp i de båda orterna. Kommunfullmäktige har även antagit 
utvecklingsprogram för att orterna vad gäller bland annat boende, service, rekreation och 
gång-och cykelinfrastruktur. 

Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 29 april (BUN § 35) att föreslå kommunstyrelsen 
att beställa en fortsatt förstudie av en femavdelningsförskola i Smedjebackenslokaler i 
Knäred. Kommunstyrelsen har beslutat att ge Kommunfastigheter i uppdrag att inleda en 
förstudie kring förskola i Smedjebacken (KSLU § 124, den 6 juni 2020). Förstudien är 
genomförd och beslut om projektering väntar i höst. 

Veinge  
I Veinge finns planer för byggnation av omkring 140 hyresrätter 2026–2029. Det planeras 
också byggnation av ca 120 småhus 2021–2040 och 70 bostadsrätter 2029–2035.  Privat 
entreprenör ansöker dessutom om att få bygga 78 radhus och marklägenheter. 

Veingeskolan F-9 
Veingeskolan Åk F-9 En byggnad, fristående matsal, idrottshall och 

paviljonger 
Byggår och ombyggnadsår för varje 
byggnad/paviljong 

1965/1979/2012 

Planerade renoveringar 0–5 år Utvändig renovering och ytskikt. Utredning av 
värmesystem. 

Byggnadernas status/livslängd 20+ år 
Möjlighet till utbyggnad Ja 
Kapacitet  åk F-6:300–375  

åk 7–9: 225   
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Ängskulla förskola 
Ängskulla förskola Veinge En huvudbyggnad 
Byggår och ombyggnadsår 1968 och tillbyggd 1989 
Planerade renoveringar 0–5 år Kommunfastigheter genomförde en ytrenovering 

för fem år sedan med en livslängd på fem år.  
Tillagningskök görs om till mottagningskök p.g.a. 
för dyra kostnader att bygga om köket till 
acceptabel standard. 

Byggnadernas status/livslängd Oklart. Då den ytrenoveringen som gjordes för 
att förlänga byggnadens livslängd 5 år gjordes 
för 5 år sedan. 

Möjlighet till utbyggnad Nej 
Kapacitet 90–120 barn 

 

Genevad 
Genevadsskolan F-3 

Genevads skola Åk F-3 En huvudbyggnad 
Byggår/ombyggnadsår Ombyggd 2003 
Planerade renoveringar 0–5 år Förbättring av ytskikt och ventilation 2023 
Byggnadernas status/livslängd 20+ år 
Möjlighet till utbyggnad Nej 
Kapacitet  44 

 

Regnbågens förskola 

Regnbågens förskola Genevad En huvudbyggnad och en paviljong 
Byggår och ombyggnadsår för byggnad och 
paviljong 

1984 

Planerade renoveringar 0–5 år Renovering av ytskikt, ventilation 2022/2023 

Byggnadernas status/livslängd 20+ år paviljongen avvecklas på sikt 
Möjlighet till utbyggnad Behöver utredas 
Kapacitet  45-60 

 

Knäred 
Kommunfullmäktige har i april 2020 (KF § 48) beslutat att godkänna en investering av 12 
bostadslägenheter i Knäred planerade till 2022. Under 2028–2029 finns planer att bygga 
ytterligare 40 hyreslägenheter. 

 

Knäredsskolan F-6 
Knäreds skola åk F-6 En byggnad 
Byggår ombyggnadsår 1953–1963, renovering 1993–1994 
Planerade renoveringar 0-5 år I Kommunfastigheters plan finns genomgående 

renoveringar av Knäredsskolan från 2022 och 
fem år framåt. 

Byggnadernas status/livslängd 20+ år 
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Möjlighet till utbyggnad Ja 
Kapacitet  175 elever 

 

Dalkulla förskola 
Dalkulla förskola Inhyrda i två olika fastigheter och en paviljong 
Byggår och ombyggnadsår för varje 
byggnad/paviljong 

Uppgift saknas  

Planerade renoveringar 0–5 år Inga planerade. Förstudie ny förskola är 
genomförd. 

Byggnadernas status/livslängd Ok, men inte ändamålsenliga för permanent 
pedagogisk verksamhet. 

Kapacitet 60–80 barn 
 

Ahla och Lilla Tjärby 
I Lilla Tjärby planeras byggnation av 45 småhus 2022–2024. 

  Ahlaskolan F-3 
Ahla skola åk F-3 Tre byggnader 
Byggår ombyggnadsår 1931 
Planerade renoveringar 0–5 år I Kommunfastigheters plan finns renoveringar av 

ventilation och värmesystem 2022 och 
ytskiktsarbeten 2022–2023  

Byggnadernas status/livslängd Huvudbyggnaden 20+ år, använd sidobyggnad i 
behov av renovering, oanvänd sidobyggnad inte 
användbar. 

Möjlighet till utbyggnad Ja 
Kapacitet 100 

 

Söderlägets förskola 
Söderlägets förskola Lilla Tjärby En byggnad 
Byggår ombyggnadsår 2014 
Planerade renoveringar 0–5 år Nej 
Möjlighet till utbyggnad Behöver utredas 
Byggnadernas status/livslängd 20+ år 
Kapacitet 60–80 barn 

 

Katthults förskola 

Katthults förskola LillaTjärby En byggnad 
Byggår ombyggnadsår 1989 
Planerade renoveringar 0–5 år I Kommunfastigheters plan finns en ombyggnad 

av ytskikt, värmesystem och ventilation med 
start 2023 

Byggnadernas status/livslängd 20+ år 
Möjlighet till utbyggnad Nej 
Kapacitet 30-40 
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Fristående förskolor och skolor 
Förskola  Belägen  Antal barn enligt tillstånd  
Kungabarns förskola Knäred 30 
Öringe montessoriförskola Öringe 50 

 
Skola  Belägen  Antal inskrivna elever VT21 

folkbokförda i Laholm 
Öringe skola åk F-6 Öringe 42 

 
Analyserat behov för område norr 
Identifierade behov 2020–2026 

• Ny förskola måste ersätta Ängskulla förskola p.g.a. fastighetens undermåliga lokaler. 
Mark måste reserveras för en ny förskola om 8 avdelningar. 

• Utifrån den planerade tillväxten i Veinge upptagningsområde behövs en om- och 
tillbyggnad göras av Veingeskolan med syfte att möta den ökade behovet i området 
samt avveckla provisoriska lokaler. Mark måste reserveras för att göra detta möjligt. 

• Genevadskolans lokaler är inte ändamålsenliga för grundskole- och 
fritidshemsverksamhet.  

• Kommunstyrelsen har beslutat om en förstudie för ny förskola i Knäred. Barn- och 
ungdomsnämnden är snarast i behov av en ny förskola.  Kommunstyrelsen har 
genomfört en förstudie för ny förskola på Smedjebacken i Knäred. Beslut om 
projektering väntas i höst. 

• Ombyggnation av Knäreds skola för att utöka matsalens kapacitet och utreda 
möjligheterna att tillskapa ett ytterligare klassrum i skolan eller angränsande byggnad. 
I nuläget äter elever i klassrum. En förstudie måste inledas. 

 
Identifierade behov 2026–2040  
 
• Behov av utökad förskoleverksamhet i Lilla Tjärby genom eventuell utbyggnad av 

Söderläget och Katthult.  
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Område centrum 

Laholm, Mellbystrand  

Område centrums skolor består av Glänningeskolan åk F-6, Lagaholmsskolan åk 7-9, 
Mellbystrandsskolan åk F-6, Parkskolan åk F-6 och Grundsärskola. 
Särskolan har integrerad verksamhet på Glänningeskolan och Lagaholmsskolan men bedriver 
även verksamhet i egna lokaler på Lagahöjdsskolan i Laholm.  
Område centrums förskolor består av Blåkulla förskola, Glänningesjö förskola, Grönkulla 
förskola, Sjökulla förskola och Sofiero förskola i Laholm, Junibackens förskola i 
Mellbystrand och Mellby förskola i Mellby. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i april 2020 (BUN § 34) att hos kommunstyrelsen 
begära en förstudie på två åttaavdelningsförskolor i centrala Laholm. Förberedande arbete har 
förevarit och när detaljplanen för Östra Nyby är beslutad och överklagningstiden löpt ut 
kommer en förstudie om en 8 avdelnings förskola att inledas. 

Utbyggnad av Glänningesjö förskola om två nya avdelningar pågår och ska vara färdigställt 
till sommaren 2021. 

Sofiero förskola är uppsagd till 1/2 2022. 

Inom område centrums upptagningsområde ligger även de fristående förskolorna Grävlingen 
(Laholm) och Nyckelpigan (Mellbystrand). I prognosuppgifter för området inkluderas även 
barn/elever som är inskrivna på fristående förskola och skola. 

Barn- och elevutveckling 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

0-5 år Laholms tätort 505 512 510 506 505 516 524 531 573 592 624 660 700 721 735 748 749 750 752 752 753

0-5 år Mellbystrand 122 136 140 152 166 179 189 187 182 180 177 173 170 167 165 164 162 161 160 159 158
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Prognos barnantal område Centrum

https://laholmse.sharepoint.com/barn-och-utbildning/grundskola-6-16-ar/kommunala-skolor/glanningeskolan-f-6
https://laholmse.sharepoint.com/barn-och-utbildning/grundskola-6-16-ar/kommunala-skolor/lagaholmsskolan-7-9
https://laholmse.sharepoint.com/barn-och-utbildning/grundskola-6-16-ar/kommunala-skolor/mellbystrandskolan-f-6
https://laholmse.sharepoint.com/barn-och-utbildning/grundskola-6-16-ar/kommunala-skolor/parkskolan-f-6
https://laholmse.sharepoint.com/barn-och-utbildning/grundskola-6-16-ar/grundsarskola
https://laholmse.sharepoint.com/barn-och-utbildning/forskola-1-5-ar/kommunala-forskolor/blakulla-forskola
https://laholmse.sharepoint.com/barn-och-utbildning/forskola-1-5-ar/kommunala-forskolor/glanningesjo-forskola
https://laholmse.sharepoint.com/barn-och-utbildning/forskola-1-5-ar/kommunala-forskolor/gronkulla-forskola
https://laholmse.sharepoint.com/barn-och-utbildning/forskola-1-5-ar/kommunala-forskolor/gronkulla-forskola
https://laholmse.sharepoint.com/barn-och-utbildning/forskola-1-5-ar/kommunala-forskolor/junibackens-forskola
https://laholmse.sharepoint.com/barn-och-utbildning/forskola-1-5-ar/kommunala-forskolor/mellby-forskola
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Laholms tätort  
I Laholm finns ett flertal förtätningsprojekt och förädlingsområden som med stor sannolikhet 
kommer att påverka under perioden. I kommunens bostadsbyggnationsprognos är volymen 
uppskattad till att omkring 300 hyresrätter byggs 2022–2033 och att 125 bostadsrätter byggs 
2024–2033. 

Östra Nyby blir ett nytt bostadsområde i Laholms södra utkant. Under 2024–2033 beräknas 
det byggas 140 hyreslägenheter, 120 bostadsrätter och 180 småhus. 

En visionsskiss har tagits fram i syfte att utreda och beskriva möjligheterna för området runt 
Laholms station - Stationsstaden. Området finns med som ett utvecklingsområde för bostäder 
och verksamheter i översiktsplanen. Här planeras 150 hyresrätter, 360 bostadsrätter samt 110 
småhus 2028–2040. 

Glänningeskolan F-6 
Glänningeskolan åk F-6  En huvudbyggnad, en idrottshall. 
Byggår och ombyggnadsår för varje byggnad. 2019 
Planerade renoveringar 0–5 år Nej 
Byggnadernas status/livslängd 20 + år 
Möjlighet till utbyggnad Nej 
Kapacitet  450–525 elever 

 

Parkskolan F-6 
Parkskola åk F-6  Två huvudbyggnader 
Byggår och ombyggnadsår för varje byggnad. 1915-1964 
Planerade renoveringar 0–5 år Utvändig och utvändig renovering, ventilation 

och värme med start 2022. 
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Byggnadernas status/livslängd Hållbar byggnad med lång livslängd. Otidsenlig 
som skola p.g.a. byggnadens bristande 
flexibilitet. Livslängd som byggnad 20+ år 

Möjlighet till utbyggnad Får utredas 
Kapacitet  280–350 elever 

 

Lagaholmsskolan 7–9 
Lagaholmsskolan åk 7–9  En huvudbyggnad och en idrottshall 
Byggår och ombyggnadsår för varje byggnad. 1968 tillbyggd 1991 
Planerade renoveringar 0–5 år Ytrenovering nyligen gjord för att förlänga 

skolans livslängd med 5 år-10 år 
Byggnadernas status/livslängd 5 år 
Möjlighet till utbyggnad Nej 
Kapacitet 450 elever  

 

Sjökulla förskola 
Sjökulla förskola En byggnad 
Byggår och ombyggnadsår för byggnaden 1977 
Planerade renoveringar 0–5 år Nej bara akuta åtgärder 
Byggnadernas status/livslängd Byggnaden är i dåligt skick behöver ersättas 
Möjlighet till utbyggnad Nej 
Kapacitet 60–80 barn 

 

Grönkulla förskola 

Grönkulla förskola  En byggnad 
Byggår och ombyggnadsår för byggnaden 1966/1988 
Planerade renoveringar 0–5 år I Kommunfastigheters plan ligger en renovering 

2021 av ytskikt, byte av värme och ventilation. 
Byggnadernas status/livslängd 15+ år 
Möjlighet till utbyggnad Nej 
Kapacitet 60–80 barn 

 

Glänningsjö förskola 
Glänningesjö förskola  En byggnad 
Byggår och ombyggnadsår för byggnaden 2009 och tillbyggd 2020 

Planerade renoveringar 0–5 år Ytskikt äldre del 202 
Byggnadernas status/livslängd 20+ år 
Möjlighet till utbyggnad Får utredas 
Kapacitet Nuläge: 60–80 barn  

Fr.o.m. augusti 2021: 75–120 barn 

 

Blåkulla förskola 
Blåkulla förskola  Två byggnader och paviljonger 
Byggår och ombyggnadsår för varje 
byggnad/paviljong 

1977/82 

Planerade renoveringar 0–5 år Inget planerat 
Byggnadernas status/livslängd Ytrenoverad 2020. Livslängd 5+ år 

 
Möjlighet till utbyggnad  Ja 
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Kapacitet 105–140 barn 
  

Sofiero förskola 

Sofiero förskola En byggnad hyrd av privat fastighetsägare och 
två paviljonger 

Byggår och ombyggnadsår för varje 
byggnad/paviljong 

Uppgift saknas 

Planerade renoveringar 0–5 år Uppgift saknas 
Byggnadernas status/livslängd Fastighet och paviljonger uppsagda. Avveckling 

genomförs senast 31 jan 2022 
Möjlighet till utbyggnad Uppgift saknas 
Kapacitet 75–100 barn 

 

 Mellbystrand/Mellby 
I Mellbystrand planeras för förtätningsprojekt med bostäder i främst området vid 
Strandhotellet men också på några fler platser. Totalt ett tillskott på ca 75 hyreslägenheter, 30 
bostadsrätter samt 75 småhus 2021–2026. 

I Åmot, norra delen av Mellbystrand och öster om motorvägen, finns i Framtidsplan 2030 ett 
utbyggnadsområde för bostäder. Här planeras 25 bostadsrätter år 2023 och 20 småhus 2024. 

Mellby förskola 

Mellby förskola  En byggnad 
Byggår och ombyggnadsår för byggnaden 1880 
Planerade renoveringar 0–5 år Nej bara akuta åtgärder 
Byggnadernas status/livslängd Byggnaden är i dåligt skick och inte 

ändamålsenlig för förskoleverksamhet 
Möjlighet till utbyggnad Uppgift saknas 
Kapacitet 30–40 barn 

 

 Mellbystrandsskolan  
Mellbystrandsskola åk F-6 En huvudbyggnad, en idrottshall. 
Byggår och ombyggnadsår för varje byggnad 1980/2012 
Planerade renoveringar 0–5 år Takomläggning 2025, utvändig och invändig 

renovering 2026 
Byggnadernas status/livslängd 20+ år 
Möjlighet till utbyggnad Ja 
Kapacitet  200 

 

 Junibackens förskola 

Junibackens förskola i Mellbystrand En byggnad 
Byggår och ombyggnadsår för byggnaden 1986/2006 
Planerade renoveringar 0–5 år Ut och invändig renovering samt ventilation 

2022 
Byggnadernas status/livslängd Ca 15 år 
Möjlighet till utbyggnad Nej 
Kapacitet 45–60 barn 
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Fristående förskolor och skolor 

Förskola  Belägen  Antal barn enligt tillstånd  
Grävlingens förskola Laholm/Nyby 25 
Nyckelpigans förskola Norra Mellbystrand 44 

 
Analyserat behov för område centrum 
Identifierade behov 2020–2025  

• Lagaholmsskolan ytrenoverades 2017 för att lokalerna skulle kunna nyttjas ytterligare 
5 år. Beslut behöver snarast tas om skolans framtida lokaler. Vid planering måste 
hänsyn även tas till förväntad tillväxt. Vid nybyggnation av Lagaholmsskolan ska 
särskolans verksamhet i Lagahöjdsskolans lokaler integreras i den nya 
Lagaholmsskolan. 

• Parkskolans lokaler är inte ändamålsenliga utifrån skolans uppdrag och behöver 
ersättas av nya skollokaler. Nuvarande lokaler ger inte personalen förutsättningar för 
tillsyn av eleverna vilket i sin tur ökar oron och minskar studieron. Förstudie om hur 
Parkskolan ska ersättas måste inledas.    

• Barn- och ungdomsnämnden har beställt två förskolor med sammanlagt 16 
avdelningar i Laholms tätort av kommunstyrelsen. Barn- och ungdomsnämnden är 
snarast i behov av dessa båda förskolor för att ersätta befintliga lokaler som bedöms 
undermåliga samt för att möta tillväxt i centrum fram till 2025.  
 

Identifierade behov 2025–2040  

• Ökat barnantal i Mellbystrand samt en eventuell nedläggning av Mellby förskola, 
innebär att Junibackens förskola inte ensam kan klara behovet av förskoleplatser i 
Mellbystrand.  

• Mot bakgrund av ökat barnantal i Mellbystrand kommer sannolikt inte 
Mellbystrandskolan kapacitet vara tillräcklig från 2030. 
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Inledning 
Lokalbehovsplanen omfattar kultur- och utvecklingsförvaltningens kända och förutsedda behov 
under perioden 2022 – 2026 samt en långsiktig och övergripande planering för perioden 2027–
2037. 
 
Lokalbehovsplanen revideras årligen i augusti.  

1. Statistik och förutsättningar 
Laholms kommuns vision och planering bygger på att invånarantalet i Laholm år 2040 skall vara 
30 000 personer. Den nuvarande befolkningsprognosen antyder att målet kommer att överträffas 
och att befolkningen vid lokalbehovsplanens slut (år 2037) kommer att uppgå till 30 385 personer. 
Ökningen utifrån nuvarande nivå innebär en ökad belastning på alla delar av Laholms kommun 
och så även kultur- och utvecklingsnämndens verksamhet.  

Prognoser  
Utifrån befolkningsprognos 2021-06-23 och förvaltningens kännedom om situationen görs 
nedanstående antaganden: 
 
Antal gymnasieelever 
Under perioden fram till 2026 prognostiseras antalet elever i gymnasieålder från 2021 års nivå på 
915 till 959 (4,8%). Under perioden fram till 2037 bedöms antalet öka ytterligare till ca 1 047 
(14,4%). Jämfört med siffrorna i 2019 års lokalbehovsplan är ökningstakten lägre. Detta beror på 
bättre och mera kvalitetssäkrade siffror och bedömningar.  
Kultur- och utvecklingsförvaltningen eftersträvar att 60% av varje årskull skall välja att gå 
gymnasiet i Laholms kommuns regi (Osbecksgymnasiet) medan övriga elever väljer studier hos 
annan huvudman. För nedanstående beräkningar har nivån 50% använts vilket bedöms motsvara 
utfallet om 45% av de ungdomar i Laholm som slutar grundskolan söker sig till Osbecksgymnasiet 
i första hand. För att detta skall kunna uppnås måste ett kontinuerligt arbete med att utveckla såväl 
Osbecksgymnasiets som Campus Laholms attraktivitet genomföras. Detta handlar  om 
lokalutveckling, organisationsutveckling såväl som marknadsföringsarbete. Under de tre senaste 
verksamhetsåren har andelen som väljer gymnasiestudier på Osbecksgymnasiet varierat från 40–
65%. 50% målet (som genomsnitt över tid) kan betraktas som ett minimum för att ett gymnasium 
i Laholms skall vara ekonomiskt hållbart.  
Osbecksgymnasiet (i sin nuvarande form då utbildningsformen delar lokaler med vuxen-
utbildningen, kulturskolan, aktivitetshuset samt delar av vägledning & mottagning) har en 
kapacitet att ta emot upp till 450-550 elever och har sin bästa driftsekonomi mellan 500–550 
elever. Eventuellt kan kapaciteten ökas successivt genom lokaloptimeringsarbete men den 
processen har gjort mera utmanande genom den brand som drabbade Campus Laholms lokaler 
under maj 2021.  
I de regionala framtidsplanerna och nationella infrastrukturpaketen finns en satsning på att öppna 
Markarydsbanan för tågtrafik med stopp i Veinge respektive Knäred. Tidpunkten när detta 
kommer att ske, tidtabellens täthet och attraktivitet och den effekt som detta kommer att ha på 
såväl inflyttning som ungdomars mobilitet är i dagsläget svår att överblicka. Samtidigt sker en 
betydande del av Laholms kommuns befolkningsmässiga tillväxt i gränsområdet mot Båstads 
kommun. Båstad har i dagsläget en liten gymnasieskola med svårigheter att rekrytera tillräckligt 
hög andel av varje åldersklass för att bibehålla bredd bland utbildningarna. Närheten till Båstad 
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station gör att möjligheten för ungdomar inom detta område att välja studier på pendlingsorter är 
stor. För att inte tappa dessa elever till studier i Helsingborg/Halmstad/Ängelholm krävs ett 
samarbete mellan Laholms och Båstads kommuner där ett gemensamt synsätt gör att hög 
attraktivitet kan upprätthållas. Ett sådant arbete inleddes under 2020 och bedöms kunna få effekt 
från och med läsåret 23/24.  
Mot bakgrund av detta och osäkerheten kring Markarydsbanans etablering har antagandet baserats 
på att 50% av de elever som lämnar 9:e klass väljer gymnasiestudier på Osbecksgymnasiet.  
Bland de elever som inte väljer att gå gymnasiet inom Laholms kommun finns dels de elever som 
väljer en annan huvudman för sina studier och de elever som står utanför gymnasieskolgång och 
därmed faller inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Av de som återfinns i det 
kommunala aktivitetsansvaret har de flesta i någon form påbörjat studier på gymnasiet och 
kapacitet att ta emot dessa måste därmed finnas hos Laholms kommun och/eller annan huvudman. 
Det kommunala aktivitetsansvaret omfattar även de ungdomar som lämnar gymnasiet under 
studietiden och de som avslutar gymnasiet utan examen/studiebevis men dessa redovisas inte i 
nedanstående volymer utan återfinns här bland gymnasiestudenterna. Totalt beräknas ca 1,5% av 
de berörda ungdomarna att gå direkt in i KAA verksamheten utan att på något sätt börja i 
gymnasieskolan.  
Mot bakgrund av ovanstående (och mot bakgrund av de i dagsläget antagna eleverna som tar 
examen under perioden 2022–2024) beräknar kultur- och utvecklingsförvaltningen antalet elever 
på Osbecksgymnasiet, hos andra huvudmän (IKE) och i det kommunala aktivitetsansvaret. Till 
dessa siffror kommer elever från andra kommunala huvudmän som väljer att studera på 
Osbecksgymnasiet. Under 2021 bedöms dessa utgöra ca 10 elever. Om ett närmare samarbete med 
Båstads kommun kan etableras kommer sannolikt det antalet att öka men samtidigt bör antalet 
elever från Laholm som i detta läge studerar i Båstad öka i liknande omfattning. Dessa två 
strömningar sammantaget ta ut varandra varför beräkningen inte justeras med anledning av detta. 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2037 
Osbeck 466 455 453 461 465 473 516 
IKE 435 441 453 460 465 472 515 
KAA 14 14 14 14 14 14 16 
Totalt: 915 910 920 935 944 959 1047 

 
Antal kulturskoleelever 
Kulturskolans primära målgrupp är barn och ungdomar upp till 19 år. Verksamheten bedrivs del 
med utgångspunkt för den traditionella frivilligverksamheten men även i projektform som samlar 
en rad olika verksamhetsformer i syfte att öka och bredda målgruppen.  

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2037 
Frivilligverksamhet 310 330 340 350 360 370 480 
Procent av målgrupp 7,8% 8,1% 8,2% 8,3% 8,5% 8,6% 10,2% 
Kortkurser 250 260 270 275 280 285 335 
Procent av målgrupp 6,3% 6,4% 6,5% 6,5% 6,6% 6,6% 7,2% 
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Antal elever inom vuxenutbildningens ansvar 
Vuxenutbildningen består av en rad olika utbildningsformer vars volymer påverkas av olika 
interna och externa faktorer. De volymmässigt största förändringsfaktorerna är konjunkturläge 
samt nivå av inkommande flyktingar/migranter. Volymer inom vuxenutbildningen kan beskrivas 
på många olika sätt då vissa individer läser fullskaliga program under ett helt verksamhetsår medan 
andra tar enskilda kurser.  
I nedanstående har följande antagande gjorts: 

• De som läser samhällsorientering (SO) läser också Svenska för invandrare (SFI) och 
därför volymberäknar vi endast SFI-eleverna och inte eleverna i SO. Alla elever som 
läser SO läser dock inte SFI. 

• Inom kompletteringsstudier på gymnasienivå (GY) bedrivs utbildning på både distans 
och som närstudier. För lokalbehovsplanens räkningar har endast närstudieelever 
angivits.  

• Yrkesutbildningar bedrivs i flera olika utbildningsformer. Här har dessa samlats under 
begreppet YRK för att ge ett volymperspektiv.  
 

Den pandemisituation som under 2020/2021 förändrat förutsättningarna för samhällets 
ekonomiska utveckling kommer sannolikt att påverka arbetslösheten under en längre period vilket 
gör att behovet av utbildningsplatser inom KOMVUX kommer att öka.  
Hur behovet av KOMVUX utbildning ser ut 2037 är mycket svårt att förutse. För beräkningar har 
använts 2021 års nivåer. Ökad lagstiftad rättighet till studier, ökad möjlighet till att studera med 
försörjningsstöd samt en ökad arbetslöshet påverkar beläggningen på grundläggande och 
gymnasiala kurser. 
LÄRVUX omfattar år 2021 12 individer. Omfattningen av behovet av LÄRVUX platser följer 
sannolikt befolkningsutvecklingen och volym beräknas över tid att omfatta 12-15 individer.  
SFI:s volymtal påverkas direkt av den mängd nyanlända som finns i samhället. Under perioden 
fram till flyktingvågen 2015 hade Laholms kommun ca 120 personer i SFI-undervisning. När 
siffran var som högst under 2017/2018 var antalet över 300 personer. Med det mera restriktiva 
förhållningssätt som numera tillämpas förväntas antalet personer i SFI under 2024 nå en jämnare 
inflöde över tid som inte påverkas i den omfattning som gjordes mellan år 2015–2018.  
Volymer för 2037 är beroende av arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiken samt konjunkturen 
och kan inte volymberäknas på ett seriöst sätt. 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2037 
SFI 156 150 150 150 120 120 - 
GRUV 159 160 160 160 130 130 - 
GY 163 170 170 180 170 170 - 
YRK 62 90 95 100 100 105 - 

 
Volymer inom JobbLaholm, Jobbcenter samt Vägledning & Mottagning 
Pandemin har trots lågkonjunktur inte ökat antalet deltagare från Ekonomiskt bistånd till 
JobbLaholm. Om inget i omvärlden sker som leder till ännu en lågkonjunktur så bedöms antalet 
individer minska från år till år.  Behovet av arbetsträningsplatser bedöms minska men kommer i 
någon form behövas. Målgrupperna förändras t.ex. missbruk, förrehabilitering, sjukskrivna mfl. 
som har arbetsträning ”internt” och att vanlig arbetsträning/praktik mer är ute i verksamheter i 
Laholms kommun samt i större omfattning inom privata näringslivet. Avdelningens står inför en 
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organisationsförändring där nuvarande lokaler behöver ses över om de är effektiva och nyttjas helt. 
Det bedöms finnas behov av en samlokalisering av geografiskt spridda lokaler.  
Behovet av utbildning för att matcha de lediga jobb som finns leder till ökade behov av vägledning 
och det ökande andelen arbetslösa kommer göra att de som redan idag finns i utkanten av 
arbetsmarknaden kan behöva hamna i åtgärdsanställningar och/eller få sin arbetsförmåga bedömd 
eller arbetsträna vilket påverkar Jobbcenter. Den ökade arbetslösheten kommer att öka inflödet till 
Vägledningscentrum. Studie- och yrkesväxling är vanligt förekommande åtgärder för en väg ut ur 
arbetslöshet.  
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder genom ökade medel till bristyrkesutbildningar kommer också 
att inverka. Mottagning nyanlända har med anledning av Arbetsförmedlingens flytt från 
kommunen inneburit en stor ökning i form av bokade besök och besök vid den öppna 
mottagningen. Återetableringen av ett statligt servicecenter bland annat omfattande 
Arbetsförmedlingen samt att Arbetsförmedlingen sedan 2021 hyr lokaler på Campus Laholm för 
att öka sin närvaro i kommunen gynnar dock ett nära samarbete och kan lindra effekterna.  
Hur behovet av arbetsmarknadsinsatser ser ut 2037 är mycket svårt att förutse och verksamheten 
väljer att inte göra antaganden då alltför många faktorer är okända. Som utgångspunkt för 
beräkningar har använts 2021 års nivåer.  

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2037 
Ekonomiskt bistånd 150 140 100 100 100 100  
Arbetsträningsplatse 40 35 30 30 30 30  
Antal kontakter i 
vägledningsservice 

4000 4000 4000 4000 4000 4000  

 
Volymer inom Daglig verksamhet 
Antalet brukare i Daglig verksamhet styrs av Lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade 
(LSS). Kultur- och utvecklingsnämnden samt socialnämnden (SON) delar på ansvaret för 
arbete/sysselsättning för de som har rätt till detta enligt myndighetsbeslut. Under 2021 var 131 
personer i Laholms kommun berörda av detta varav 109 (83%) hade sin placering i kultur- och 
utvecklingsnämndens verksamheter. SCB beräknar att kommuner över tid skall planera med att ca 
0,5% har rätt till stöd enligt LSS vilket medför att antalet brukare inom denna verksamhet förväntas 
öka. I dagsläget är 82 (75%) av de personer med daglig verksamhet som KUF ansvarar för 
placerade i verksamhet i egna lokaler medan övriga är extern placerade. Över tid finns en önskan 
att öka andelen med extern placering.   

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2037 
DV inom KUF 109 110 111 112 113 114 122 
Andel i egna 
verksamheter 

75% 75% 70% 65% 60% 60% 50% 

Volymer för 
lokalbehov 

82 82 78 73 68 68 61 

 
Volymer Turism 
Den pandemisituation som råder har lett till förändrade mönster inom resande. Turistrådets 
bedömning för sommarsäsongen 2020 är att den inhemska turismen omfattade ca 150% av 
föregående år. Mycket tyder på att motsvarande resmönster kommer att gälla även för 2021 med 
stor osäkerhet råder om den långsiktiga utvecklingen. 
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Volymer inom övriga verksamheter 
Övriga delar av kultur- och utvecklingsförvaltningen har en verksamhet som inte på ett lika direkt 
sätt påverkas av befolkningsutveckling och/eller externa faktorer. Det betyder dock inte att en ökad 
befolkning på 1 544 personer (5,9%) till 2026 och 4 286 personer (16,4%) till 2037 inte påverkar 
verksamheten.  
Laholms kommuns struktur med befolkningen utspridd i ett stort antal mindre samhällen gör 
kultur- och fritidsfrågor utmanande. Motion, folkhälsa och livskvalitet (såväl fysiskt som psykisk) 
skapas med fördel i anslutning till bostaden och det stora antalet tätorter gör att det är svårt att 
upprätthålla samhällsservice på samtliga orter. Detta omfattar såväl de kommunala anläggningarna 
som de anläggningar som kommunen äger men hyr ut/upplåter till civilsamhället. Det finns i 
dagsläget inga fastslagna riktlinjer som anger hur långt en laholmare skall ha till idrotts- eller 
rekreationsanläggningar av olika typ och som kan ligga till grund för beräkningar på framtida 
behov. Laholms kommun är dock välförsedda med tillgång till rekreativa miljöer.  
Tillgången till idrottsanläggningar i Laholms kommun är generellt god med exempelvis en 
idrottshall per ca 3300 invånare, sammanlagt fem kommunala och två privata badanläggningar och 
en rad möjligheter till spontanidrott.  
Det finns 2021 kapacitetsbrist på ca 50% av en idrottshall i Våxtorp samt ca 50% av en idrottshall 
i Laholms tätort samtidigt som det finns en samlad överkapacitet motsvarande ca 2,5 idrottshall 
om samtliga idrottshallar i kommunen räknas in då beläggningen på vissa av hallarna är låg. 
Laholms kommuns föreningsdeltagande är i dagsläget mycket ojämnt fördelat inom kommunen 
och det finns en tydlig koppling mellan antalet idrottsföreningar på orten, antalet ungdomar som 
är verksamma i föreningslivet och nyttjandegraden på de kommunala anläggningarna.  
Andelen ungdomar aktiva i föreningslivet har en sjunkande tendens samtidigt som de aktiva 
ungdomarna tenderar till att bli alltmer aktiva. Sammantaget finns anledning att tro att behovet av 
idrottsanläggningar följer befolkningsutvecklingen under de kommande 15 åren. Det finns inte 
behov av att bygga ytterligare idrottshallar skiljt från byggnation av nya skolor däremot kan andra 
typer av idrottsanläggningar vara aktuella. 
Inom kultur-, fritidsgårds- och biblioteksverksamheten finns kapacitet att ta emot det ökande antal 
besökare som den projicerade befolkningsutvecklingen fram till 2037 skulle motsvara.  

2. Nuläge och framtid 

Förvaltningens stab och ledning 
Stab och verksamhetsledning består av förvaltningsschef, tre verksamhetscheferchefer samt en 
stab bestående av sex medarbetare. 
Nuläge 
Verksamheten bedrivs i stadshuset, från och med december 2021 i ett aktivitetsbaserat 
kontorslandskap på andra våningen.  
Framtid 
Verksamheten ser i dagsläget inte ett scenario där lokalbehovet för stab och ledning kommer att 
förändras på ett betydande sätt. Över tid kan förändrade behov som medför en eller två 
arbetsplatser mer eller mindre komma att krävas men ingen sådan utveckling finns i dagsläget 
planerad.   
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Lokalbehov 
Stadshuset är en önskvärd placering för förvaltningens stab och ledning för att skapa närhet till 
övriga ledningsfunktioner. Verksamheten har över tid ett behov av nio kontorsplatser på heltid och 
disponerar idag åtta. Därtill kommer behov av en arbetsplats för KUN:s ordförande som med fördel 
får finnas i anslutning till verksamhetens stab. Det rum som idag disponeras av ordförande kan 
lösa arbetsmiljöproblem inom biblioteksverksamheten, se under Nuläge och framtid/Kultur & 
Fritid/Bibliotek. 

Arbetsmarknadsverksamheten 
Verksamhet arbetsmarknad består av enheterna JobbLaholm, Jobbcnter, Daglig verksamhet samt 
Mottagning & vägledning, och omfattar ca 65 anställda medarbetare. Under 2021 genomförs en 
organisationsförändring som skall leda till att verksamheten organiseras i en arbetsmarknadsenhet 
med fokus på Rusta och Matcha, en enhet för daglig verksamhet samt en enhet för vägledning & 
mottagning.  
Merparter av arbetsmarknadsverksamheten bedrivs i nuläget med utgångspunkt från två noder, 
Tingshuset och Repslagaregatan 18, men genom sina verkstäder och verksamheter inom 
arbetsträning och daglig verksamhet finns ett stort antal satelliter även i andra fastigheter. Delar 
av verksamheten finns även på Campus Laholm. 
De verksamheter som idag finns i temporära lokaler på Tingshuset planeras flyttas till Polishuset 
så snart en renovering av polishuset är genomförd.  
Campus Laholm  
Nuläge  
På Campus Laholm finns i dagsläget delar av enheten vägledning & mottagning nyanlända samt 
en förvaltningsgemensam resurs som arbetsleds av verksamhetschefen arbetsmarknad. Under 
2021 har JobbLaholm och delar av vägledning & mottagningsenheten lämnat Campus i syfte att 
göra plats för skolverksamheter som måste prioriteras efter att lokaler gick förlorade i branden i 
maj 2021. En utmaning med att dessa verksamheter tvingats att lämna Campus Laholm är att 
bibehålla närheten mellan arbetsmarknadsverksamheten och frivilliga skolformer. För att detta 
skall vara möjligt finns vissa delar av arbetsmarknad kvar på Campus Laholm samtidigt som ett 
rum reserveras för att JobbLaholm skall ha en landningsplats/arbetsplats på Campus som kan 
utgöra bas i ett integrerat arbete. 
Under 2021 har en förstudie genomförts av Kommunfastigheter i syfte att undersöka 
förutsättningarna att genomföra en rad lokaloptimeringsåtgärder inom Campus Laholm. Då 
branden på ett betydande sätt ändrat förutsättningarna för dessa åtgärder är flera delar av förstudien 
inte längre aktuella. I nuvarande planering är det inte förvaltningens inriktning att 
arbetsmarknadsverksamheten som helhet skall flytta tillbaka till Campus i samband med att de 
nedbrunna delarna av byggnaden ersätts. Dock är det avgörande för långsiktig måluppfyllelse att 
en god integration och goda samarbetsförutsättningar skapar mellan förvaltningens olika delar. 
Detta kan komma att påverka processen kring återuppbyggnaden  
Framtid  
Vägledning & mottagningslokaler på Campus Laholm saneras under sommaren 2021 som en följd 
av branden. Verksamheten har i grunden lokaler på Campus Laholm som är väl anpassade för 
verksamheten. Organisationsförändringen inom verksamheten och etableringen av nya enheter gör 
att placeringen av vissa medarbetare, och därmed lokalbehovet kan komma att behöva justeras.  
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De framtida arbetsmarknadsenheterna behöver en plats på Campus Laholm där dessa 
verksamheter kan landa och arbeta utifrån i de processer som skall ske integrerat med frivilliga 
skolformer. Därför kommer ett rum att iordningsställas och delas mellan dessa verksamheter och 
Arbetsförmedlingen som hyr lokaler på deltid av förvaltningen.  
Repslagaregatan 18 
Nuläge 
På Repslagaregatan 18 finns i dagsläget delar av Jobbcenter (JC) och Daglig verksamhets (DV) 
träningsarbetsplatser och verkstäder. I lokalerna finns i dagsläget Legotillverkning (JC), Lilla 
Kontoret (DV), Ler & Tryck (DV), Satelliten (DV) och Café Zebra (JC). Delar av lokalerna är 
också under omställning med utgångspunkt i att den verksamhet som utgjort bokbinderiet 
avvecklas och ersätts med andra arbetsträningsformer. Utegruppen (JC) har växthus och 
uppställningsplats för utrustning på platsen samt att uteutegruppen (JC) är utgångspunkt på 
Repslagaregatan 18 för vidare arbete runt om i kommunen.   
Repslagaregatan är i grunden en välfungerande plats för de berörda verksamheterna. Det är stort 
värde i att kunna samla många av verksamheterna under samma tak. Under 2021 görs mätningar 
av fukt och mögel i vissa av lokalerna samt uppgradering av ljuddämpning inom vissa 
verksamheter.  
Framtid  
I och med de kommande årens förväntade ökade belastning på verksamheten och behov av utökade 
arbetsträningsplatser kommer Jobbcenter att vara i förändring. I dagsläget är inte alla befintliga 
arbetsträningsplatser fullt utnyttjade och det finns inget beslut om att utöka antalet verksamheter. 
Tvärt om kommer vissa verksamheter att avvecklas för att istället erbjuda andra som har ett behov 
av ökade ytor att expandera. I och med pandemin kommer dock situationen att behöva utvärderas 
kontinuerligt och snabba förändringar kan komma att behöva ske.  
Långsiktigt är inriktningen för kultur- och utvecklingsförvaltningen att mera av arbetsträning och 
Daglig verksamhet skall utföras i anslutning till ordinarie verksamhet. Det kan exempelvis 
innebära att utegruppen knyts till samhällsbyggandsförvaltningens driftenhet eller att Café Zebras 
träningsplatser istället finns i stadshusets cafeteria eller i någon av skolmatsalarna. Dessa 
förändringar kan komma att innebära att lokalyta frigörs. Om detta sker kan det innebära ett 
minskat lokalbehov för kultur- och utvecklingsförvaltningen i stort. Inriktningen blir i det läge att 
bibehålla en plats med många verksamheter under samma tak och att avveckla lokaler för de 
satelliter som finns idag och möjlig plats frigörs på Repslagaregatan.  
 
Övriga lokaler  
Industrigatan 3 
I fastigheten återfinns Snickeriet (JC). Lokalen är hyrd av privat fastighetsägare fram till och med 
2022-03-31 och kommer därefter att avvecklas som verksamhetslokal. Den verksamhet som idag 
bedrivs i lokalerna kommer att omstruktureras och överföras till andra delar av Laholms kommuns 
verksamhetslokaler.  
Industrigatan 38 
I fastigheten finns Möbellagret (JC) och Transportgruppen (DV). Fastigheten är inredd i syfte att 
vara möbellager och väl fungerande för den verksamhet som idag bedrivs. Lokalen är hyrd av 
privat fastighetsägare fram till och med 2022-09-01 med 12 månaders uppsägningstid. Möjligheter 
kan finnas att flytta verksamheten till billigare lokaler i samband med att hyresavtalet upphör om 
annan lokal är tillgänglig att hyra. Över tid är avsikten att möbellagret skall bibehållas men att 
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volymen av material som förvaras och hanteras skall minska genom en successiv försäljning av 
delar av möblerna och detta skulle kunna ske genom Altona By 25:s verksamhet. Detta skulle 
kunna innebära att möbellagret kan flytta till mindre och billigare lokaler i samband med det 
nuvarande hyresavtalets upphörande. 
Tingshuset 
I fastigheten finns i dagsläget merparten av JobbLaholm samt de delar av enheten Vägledning & 
Mottagning som arbetar med mottagning nyanlända och det kommunala aktivitetsansvaret. Huset 
utgör evakueringslokaler och har en eftersatt ventilation som gör platsen utmanande ur ett 
arbetsmiljöperspektiv. I dagsläget har förvaltningen fått besked att dessa verksamheter skall 
kvarstanna i dessa lokaler tills en renovering av polishuset har genomförts (tidigast 220101).   
Polishuset 
Kultur- och utveckling har i dagsläget ingen verksamhet i polishuset men en förstudie genomförs 
just nu i syfte att iordningsställa lokalerna för JobbLaholm, Mottagning nyanlända och det 
kommunala aktivitetsansvaret. Det är angeläget att flytten genomförs så snart som möjligt då 
arbetsmiljöutmaningar finns på Tingshuset. De funktioner som förvaltningen tydliggjort behov av 
på polishuset är 

- Arbetsplats för 19 medarbetare varav minst 5 i individuella rum 
- 2 konferensrum á 10-12 personer 
- 5 samtalsrum á 4-6 personer 
- Receptionsfunktion med möjlighet till väntrum 

Altona by 25 
I fastigheten finns i dagsläget Altonagruppen (tidigare Laholms Arbetskooperativ) (DV). Lokalen 
har behov av omedelbara anpassningar för att kunna möta räddningstjänstens krav avseende 
utrymning baserat på den verksamhet som bedrivs i lokalen. Lokalen är inte optimal för 
verksamheten. 
Bokbindaregatan 4 
I fastigheten finns Björkå frihet (DV) och Servicegruppen (DV). Fastigheten är lämplig för 
försäljning och butikslokal. Kultur- och utveckling ser ett starkt behov av butikslokaler som en del 
av den dagliga verksamheten och positivt med lokalen är att två verksamheter i samverkan kan 
bedriva försäljning, sortering, transporter i samma lokal. Lokalen är hyrd av privat fastighetsägare 
fram till och med 2022-06-10 med 9 månaders uppsägningstid. Kultur- och 
utvecklingsverksamheten är intresserad av att behålla lokalen och förnya hyresavtalet i samband 
med dess upphörande.  
Södra Stenbrogatan 5 
I fastigheten finns Bageriet (DV). Lokalerna består av köks/bageridel med tillhörande 
mötesutrymme. Lokalerna är väl lämpade för den verksamhet som bedrivs.  
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Smedjebacken 
I fastigheten finns Citygruppen (DV). Verksamheten finns temporärt på Smedjebacken och 
behöver snarast möjligt flytta till en lokal inom Laholms tätort som uppfyller nedanstående krav. 
Lokal enligt dessa krav skulle medföra möjlighet att utöka citygruppens verksamhet och minska 
behovet av att starta upp ytterligare grupper inom daglig verksamhet i enlighet med 
volymbeskrivning ovan.  

- 6 kontor och ett gemensamt uppehållsrum 
- Inom cykelavstånd från Laholms tätort  
- 2 st toaletter och 1 st pentry 
- Egen ingång utifrån 

Ahla byggåtervinning 
Byggåtervinningen (JC/DV) startade under 2020 och är fortfarande under uppbyggnad. 
Anläggningen kommer, när den slutligen är färdigställd under 2021, att vara anpassad för 
verksamheten. Från och med 2021 finns även Bokbindaregruppen i Strömbergska ladan. Driften 
av Byggåtervinningen ska ses över på sikt och eventuella förändringar kan tidigast bli aktuella 
2022. I dagsläget ägs Strömbergska villan av Laholmsfastigheter medan ladan och den hall som 
byggs under 2021 kommer att ägas av Laholms kommun. Verksamheten ser på sikt gärna att 
samtliga fastigheter på byggåtervinningen ägs av samma huvudman för att underlätta dialog, 
investeringar och förhållande mellan hyresvärd och hyresgäst.  

Frivilliga skolformer 
Verksamheten Frivilliga skolformer består av enheterna Osbecksgymnasiet, Vuxenutbildning, 
Kulturskola samt enheten för Kvalitet & Service, och omfattar ca 95 anställda medarbetare. 
Verksamheten bedrivs uteslutande på Campus Laholm. 
Nuläge 
Samtliga delar av verksamheten återfinns i lokaler på Campus Laholm och är där placerade 
integrerat med de delar av arbetsmarknads och kultur- och fritidsverksamheten som också finns i 
lokalerna. Under 2020 genomfördes en lokaloptimeringsprocess i syfte att optimera utnyttjandet 
av lokalerna men den brand som inträffade under maj 2021 förändrade förutsättningarna för 
lokalernas nyttjande.   
Under 2021 har därför delar av arbetsmarknadsverksamheten lämnat Campus Laholm för nya 
lokaler och flera funktioner inom Campus Laholm har tvingats att flytta inom lokalerna för att vi 
skall kunna anpassa oss till den nya situationen. Under sommaren 2021 görs en rad mindre 
anpassningar som syftar till att hitta en fastighetssituation som är hållbar inför höstterminen och 
så långt som möjligt är hållbar under en tvåårsperiod fram till höstterminen 2023.  
Under 2020/2021 pågår även en NPF-anpassning (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) av 
verksamheten som resulterar i nya arbetssätt, investering i inventarier men även kan komma att 
leda till behov av lokalanpassningar. NPF anpassningen genomförs till del för att skapa en större 
likvärdighet bland alla elevgrupper men även möjligheten till minskad kostnadsbild för att erbjuda 
anpassad undervisning utifrån varje elevs individuella behov.  
Framtid 
Under sommaren 2021 kommer en utvärdering av den lokaloptimeringsplan som lades fram under 
2020 att genomföras i syfte att undersöka vilka delar av planen som är fortsatt relevanta utifrån de 
förutsättningar som råder efter branden. Baserat på det kommer en ny lokaloptimeringsprocess att 
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vidtas under hösten 2021 för att försöka enas om hur ett långsiktigt optimalt utnyttjande av 
lokalerna skall se ut.  
Från och med höstterminen 2021 kommer elevhälsoteamets lokaler inrättas i rum i anslutning till 
Blackbox. Detta innebär en kraftigt försämrad arbetsmiljö för elevhälsopersonalen samt 
utmaningar att uppfylla lagstiftningen avseende dessa lokaler. Fortsatt utvärdering och utveckling 
av lokalerna är nödvändig under 2021/2022 för att kunna säkerställa kvalitativa kortsiktiga 
lösningar samt en nybyggnation av nya verksamhetslokaler för elevhälsan är nödvändig senast till 
höstterminen 2023. 
Från och med höstterminen 2021 kommer tre lektionssalar att vara inrymda i paviljongen 
Hellbacken som är placerad i anslutning till Campus Laholm. Dessa salar uppfyller inte ljud och 
arbetsmiljökraven på lektionssalar men har accepterats som en temporär lösning som ett resultat 
av branden. Nybyggnation av tre fullgoda lektionssalar är nödvändigt senast till höstterminen 
2023.  
Om inte det önskade ansökningstalet kan uppnås från och med ansökan 2021 måste 
Osbecksgymnasiet ändra inriktning, storlek och därmed också lokalbehov för att möta krav och 
förväntningar. Under 2021 måste ett inriktningsbeslut i så fall fattas om Osbecksgymnasiets 
inriktning och ambitionsnivå. Ett ställningstagande måste till avseende om Laholm på lång sikt 
skall ha en gymnasieskola och i så fall i vilken omfattning/inriktning som skolan skall ha. Ett 
sådant beslut kommer givetvis att ha en direkt påverkan på lokalbehovet. Lokalbehovsplanen i sitt 
nuvarande utförande utgår från att Osbecksgymnasiet kommer att ha ansökningstal motsvarande 
ca 50% av eleverna som lämnar grundskolan. 
En intressant framtida utveckling är att skapa en gemensam gymnasieskola och vuxenutbildning 
tillsammans med Båstads kommun. En sådan skola skulle kunna uppnå ett högre elevantal och 
möjliggöra ett brett och attraktivt utbud av utbildningar. En tänkbar placering för en sådan skola 
är i anslutning till Laholms station vilket skulle skapa förutsättningar för att rekrytera elever även 
från andra orter längst järnvägen Malmö-Göteborg för nischade utbildningar placerade i Laholm. 
Kollektivtrafikens linjer och sträckningar är en av de mest avgörande faktorerna för ungdomars 
val av såväl utbildningsort som fritidssysselsättningar. Ett väl utbyggt kollektivtrafiknät med 
möjligheter till ett flexibelt resande är en avgörande planeringsförutsättning för både 
volymdiskussioner och beslut om var såväl utbildnings- som aktivitetslokaler skall placeras.  
Vuxenutbildningen och Osbecksgymnasiet har idag en verksamhet som till stora delar är 
integrerad i varandra och där elever i de två utbildningsformerna i flera fall utbildas parallellt. 
Detta är en av Campus Laholms stora styrkor och bör beaktas i fortsatt utveckling av lokalerna.  

Kultur- och fritidsverksamheten 
Kultur- och fritidsverksamheten består av enheterna Fritid, Kultur & Turism samt Bibliotek, och 
omfattar ca 60 medarbetare. Verksamheten bedrivs i huvudsak med utgångspunkter i noderna 
Folkhälsocentrum, Teckningsmuseet och Stadsbiblioteket men i och med närbiblioteken och 
verksamhetens ansvar för idrotts- och fritidsanläggningar, kulturbyggnader med mera ansvarar 
avdelningen för ett omfattande fastighets- och lokalbestånd.    
 

Nuläge  
Kultur & fritid genomför under 2021 en organisationsöversyn som syftar till att genomlysa 
verksamheten och föreslå en långsiktig organisation med fokus på måluppfyllelse utifrån kultur- 
och utvecklingsnämndens nämndsplan. En del av detta är att ta ett tydligt grepp på lokal- och 
anläggningsfrågan omfattande såväl de anläggningar och lokaler som kultur & fritid själva 
disponerar såväl som de som hyrs ut/arrenderas/upplåts till föreningar ur civilsamhället. Det finns 
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anledning att tro att dessa anläggningar har en betydande underhållsskuld som riskerar att kosta 
Laholms kommun resurser att åtgärda i framtiden. En del av detta är att också skapa förutsättningar 
för ökad tydlighet gentemot civilsamhällets aktörer hur de skall agera för att uttrycka lokalbehov 
till Laholms kommun och hur den kommunala handläggningen av sådana önskemål skall 
genomföras.   
 
 

Framtid  
Laholms kommun saknar idag anläggningar för en rad idrotter så som inomhushall för tennis och 
friidrott, en konstfrusen isbana/ishall, en hall med publikkapacitet motsvarande 500–800 personer 
med mera. Dessutom saknas i dagsläget en politisk inriktning kring vilken nivå av service 
avseende idrotts och motionsanläggningar som kommunens ambition är att tillhandahålla till 
medborgarna. Detta påverkar i allra högsta grad kultur- och utvecklingsförvaltningens lokalbehov 
långsiktigt och stort engagemang måste läggas på att ta fram underlag för denna typ av 
ställningstaganden som möjliggör långsiktig planering.   
 
Det finns en ökande önskan bland de olika byföreningarna om att etablera spontan-
idrottsplatser/utegym på i allt fler delar av kommunen. Många föreningar i ytterområden/i mindre 
byar har idag svårt att hitta lösningar med ideella krafter för att underhålla de anläggningar som 
föreningarna äger eller som hyrs/nyttjas efter avtal med Laholms kommun. En rad föreningar är 
idag resultat av sammanslagning med ansvar för mer än en anläggning och det finns anledning att 
tro att denna utveckling kommer att fortsätta. Det finns ett behov av att fastslå under vilka 
omständigheter en idrottsplats skall drivas vidare i kommunal regi samt vilken nyttjandegrad en 
föreningsdriven idrottsplats skall upprätthålla för att få kommunala driftbidrag.  
 

Behov finns att erbjuda ytor för kreativa uttryck i form av tillexempel street art. Detta kan ske på 
befintliga byggnader om tillstånd ges eller på för ändamålet uppsatta väggar.   
 
Fritid  
Nuläge   
Enhetens nod är Folkhälsocentrum där det idag finns 3 bassänger, ett badland, bubbelpool, bastu, 
gym, massagerum, reception, cafeteria, personalutrymmen, konferensrum och ett flertal 
omklädningsrum.  Inom Folkhälsocentrums ram finns idag delar av anläggningen som är nyligen 
underhållna samtidigt som vissa delar håller en mycket låg standard. Exempelvis installerades en 
ny bubbelpool under 2019/2020 medan bastun på herrarnas avdelning är avstängd sedan ett flertal 
år och i behov av omfattande renovering för att kunna öppnas på nytt. En förstudie för att utreda 
hållbarheten och livslängden på Folkhälsocentrums olika delar är beställd hos fastighetsägaren.  
Kontorslokalerna där fritidsenhetens medarbetare har sina arbetsplatser, utbildnings- och 
konferenslokal är inhysta i en för ändamålet olämplig baracklösning som bland annat har 
bristande ljudisolering.  
 
Under en lång tid har det av och till varit stora utmaningar med vandalisering i Lagaholms-
hallarna. Detta har eskalerat 2021 och det beviljades tillstånd till kameraövervakning, dock endast 
under tider då aktiviteter är bokade. Tillståndet är överklagat. Lagaholms-hallarna saknar också en 
tydlig entré vilket innebär att i samband med evenemang, träning och match saknas kontakt 
med Folkhälsocentrums cafeteria och reception vilket försvårar möjligheten för föreningar och 
arrangörer att erbjuda förtäring.  
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Inom enheten återfinns ansvaret de fyra kommunala utebaden samt fem officiella sjöbad. 
Utebaden såväl som sjöbaden är av olika storlek, kvalitet och har mycket varierande besökar-
siffror där Flammabadet och Veingebadet har god beläggning medan Våxtorp- och Vallberga-
baden har svaga besökssiffror.   
 
Ett aktivitetshus för unga finns på Campus Laholm och fritidsgårdar finns i skolans lokaler 
i Veinge samt i privatägd lokal i Skummeslöv.  Hyresavtalet i Skummeslöv går ut 2026.  
Sammantaget förfogar kommunen över åtta fullstora idrottshallar men saknar en idrottshall med 
publikkapacitet över 300 personer. Det råder stor brist på tider i idrottshallar i Våxtorp och Laholm 
medan det finns överkapacitet och lediga tider att boka i hallarna i Skottorp, Mellbystrand, 
Knäred och Veinge.   
 

Enheten ansvarar för två konstgräsplaner (Veinge och Glänninge) samt Sparbanksvallen med såväl 
fotbolls- som friidrotts-, padel-, parkour- och multisportarena. Sparbanksvallen är inte besiktigad 
och klassad inom ramen för UEFA:s regelverk vilket medför att det inte är tydligt vilken typ av 
arrangemang den är godkänd för att arrangera.  
 

Cykel-, vandrings- och kanotleder samt elljus/motionsspår är en del av enhetens ansvar. 
Sammantaget finns 12 olika leder eller slingor som enheten underhåller, inklusive grillplatser, 
toalettlösningar, vindskydd mm. Ett antal av dessa löper genom stora delar av kommunen. Fritid 
ansvarar även för Flammabadets camping i Knäred som under 2020-2022 utrustats med en inhyrd, 
temporär, lösning på toalett och duschlösning. Nuvarande entreprenör lämnar efter säsongen 
2022.  
 

Slutligen har enheten ansvar för bouleanläggningen och skateparken i anslutning till Folkhälso-
centrum.  
 

Framtid  
Under perioden 2010–2012 genomfördes livslängdsförlängade åtgärder på Folkhälsocentrum 
som bedömdes göra anläggningen driftekonomiskt lönsam i 10–15 år ytterligare.  
Inför 2022 behöver den beställda livslängdsanalysen på den befintliga anläggningen vara 
genomförd för att utgöra underlag för en diskussion om eventuella livslängdsförbättrande 
åtgärder, renoveringar eller diskussioner om eventuell nybyggnation av simhall.   
 

Laholms kommun har fyra kommunalt drivna utebad samtidigt som det finns minst två 
kommersiella aktörer i kommunen som har utomhuspooler. En kontinuerlig översyn över hur 
många utebad som bör drivas sker årligen. Sjöbaden har varierande utrustningsnivå och kvalitet 
och en gemensam standard för hur ett kommunalt sjöbad ska vara utrustat behöver tas fram.   
 
Verksamheten inom Aktivitetshuset och de övriga fritidsgårdarna/öppna mötesplatserna kommer 
att vara en del av den organisationsöversyn som genomförs under 2021/2022 och det kan finnas 
anledning till förändrade lokalbehov som ett resultat av detta, särskilt som hyreskontraktet i 
Skummeslöv går ut om några år.   
 

Laholms kommuns 8 idrottshallar är ojämnt utnyttjade. Under kommande år måste ett arbete ske 
för att få hallarna att bli mera jämnt nyttjade. För att kunna skapa attraktivitet och locka hit 
arrangemang med exempelvis landslag i mindre idrotter krävs en hall med en publikkapacitet 
större än 300 personer. Det är därför angeläget att snarast möjligt få en förstudie på plats kring 
förutsättningarna att bygga den läktare på andra våningen i Glänningehallen som byggnaden är 
förberedd för.  
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Under 2020 kommer en analys av UEFA:s krav för fotbollsspel på olika nivåer att genomföras och 
utifrån den analysen bör en förstudie beställas avseende vilka kostnader anpassningar som möter 
de olika nivåerna skulle innebära.  
 

Konstgräsplanen vid Glänninge, som är den äldsta planen, kommer att läggas om sommaren 
2022. En uppdatering har gjorts av Utvecklingsplan för konstgräsplaner i Laholms kommun från 
2016. Den visar på ett behov av ytterligare en konstgräsplan under planperioden 2024-2026.   
 

Pandemin under 2020 och 2021 har lett till ett ökat fokus på möjligheten att umgås och genomföra 
utomhusaktiviteter, såväl umgänge som friluftsaktiviteter och detta sammanfaller med en ökande 
trend för konditionsidrott så som löpning och cykling. Formerna för motion och idrott är dock 
under ständig utveckling och behovet av nya former av leder, slingor eller motsvarande som 
matchar de senaste trenderna inom motionsidrotten är konstant. Detta leder till ett behov av en 
kontinuerlig dialog om kommande motionsformers anläggningsbehov samt ambitionsnivån på 
underhåll och utveckling av de befintliga.   
 

Ett starkt önskemål finns att se över lås och larmlösningar för samtliga bokningsbara idrotts- och 
fritidsanläggningar. Med ett likformigt och uppdaterat låssystem hade möjlighet funnits för den 
bokande att kunna släppa in sig själv i lokalen utan nyckel och/eller bricka. Detta hade underlättat 
administrationen, skapat möjlighet till en högre nyttjandegrad samt ökat säkerheten i 
lokalerna. För kultur- och utvecklingsförvaltningen är detta ett av de högst prioriterade 
utvecklingsområdena inom fastighetsutveckling.   
 

En trettonde led kommer att invigas genom kommunen under de kommande åren. Hallands 
kustled skall knyta an till Skåneleden i Båstad och till övriga delar av Hallandsleden i Halmstad. 
Länsstyrelsen utser ett nytt naturskyddsområde intill Krokån i Knäred som även inkluderar ett 
antal slingor, grillplatser och sittytor. Ytterligare en Mountainbikeled i Mellbystrand/ 
Skummeslöv är under uppförande i samarbete med Båstads kommun. Kommunstyrelsen har 
avtalat med statkraft om arrende av ett betydande område intill Hjörneredssjöarna där det idag sker 
oorganiserad camping.  
 

Framtiden för Flammabadets camping måste fastslås. För att långsiktigt kunna utvecklas måste 
campingen utökas till en större storlek och en permanent lösning på servicebyggnad ordnas på 
platsen. Närheten till Flammabadet medför också möjligheter till samutnyttjande och framtida 
potentiella arrendelösningar mellan arrendatorer/ägare och det kommunala badet.  Om campingen 
inte kan utvecklas på den nuvarande platsen på grund av översvämningsrisk och strandskydd så 
måste en campingplats inrättas på en annan attraktiv plats i Knärteds närhet.  
 
Kultur & turism  
Nuläge  
Kultur & turism ansvarar för det integrerade Teckningsmuseet/Turistbyrån/Keramikmuséet. 
Byggnaden är uppförd för ändamålet och är oerhört väl anpassad för verksamheten, samtidigt är 
den trångbodd för Teckningsmuseets pedagogiska verkstad. För att kunna ta emot vissa typer av 
utställningar krävs anpassningar för att minska ljusinsläppen. Keramikmuséet fogar över en 
mindre del av lokalerna vilket gör att endast en begränsad del av de keramik som Laholms 
kommun förfogar över kan visas. Alla medarbetare får ej plats i lokalen utan har arbetsplats i 
Rådhuset och Stadshuset.   
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Enheten ansvarar för en rad kulturhistoriskt värdefulla byggnader/anläggningar/konstverk. 
Rådhuset som disponeras av föreningen Gamla Laholm, Krukmakeriet i Gamleby och 
Lugnarohögen som under 2020 åter öppnat för besökare. Krukmakeriet drivs av en keramiker 
anställd av kommunen med syfte att erbjuda keramikkurser i syfte att föra Laholms rika kulturarv 
vidare. Rådhuset och Krukmakeriet är kulturhistoriskt ömtåliga byggnader med speciella behov 
avseende underhåll som är svåra för verksamheten att överblicka. Lugnarohögen är nyrenoverad 
och vatten och avlopp ska under 2021 dras fram till tomtgränsen. Resurser finns avsatta i 
investeringsbudget för att anlägga en toalett i anslutning till anläggningen. Laholms teater är i 
behov av en omedelbar ytskiktsrenovering för att kunna fortsätta att användas, dels som lokal för 
Laholms kommunfullmäktige och dels som konsert- /samlingslokal. Färg och tapet flagar och 
hänger på flera platser i lokalen.   
 
Biograf Maxim drivs av en extern entreprenör på ett framgångsrikt sätt.   
 

Sedan 2020 förfogar enheten över förrådslokaler på Tingshuset vilket möjliggjort en större ordning 
och struktur i kommunens samlingar av konst, keramik och utställningsmaterial.   
 
Inom kulturområdet är Laholm idag väl försedd med scenrum som kan användas för mindre 
konserter i och med Laholms teater och Campus Laholms aula samt Blackbox. Dessutom finns en 
rad bygdegårdar och andra samlingslokaler i kommunen med kapacitet att ta emot föreställningar.  
 

Framtid  
Laholms teater måste akut få en underhållsplan som möjliggör att lokalen kan fortsätta att fungera 
som samlingslokal. Lokalen fungerar i dagsläget utmärkt för scenframträdanden men om lokalen 
även fortsättningsvis skall fungera som lokal för kommunfullmäktige behöver akustikförbättrande 
åtgärder vidtas för att förbättra arbetsmiljön.   
 

Teckningsmuseet kommer att kvarstanna i nuvarande lokaler men är trångbott, och om en annan 
lokal kan erbjudas för Laholms Keramikmuseum som inte innebär ökade driftkostnader skulle det 
vara en betydande kvalitetsförbättring i verksamheten.   
 

Scenen i stadsparken har stor potential för fortsatt utveckling och användande men ägande och 
förvaltningsansvar bör snarast övergå från kultur- och utvecklingsförvaltningen till kommun-
styrelsen alternativt Kommunfastigheter.   
 

Lugnarohögen har potential att utvecklas till ett regionalt besöksmål och till sommarsäsongen 
2022 kommer toalett att vara uppförd på området. Ägande och förvaltningsansvar bör snarast 
övergå från kultur- och utvecklingsförvaltningen till kommunstyrelsen alternativt Kommun-
fastigheter. 
 
Bibliotek  
Nuläge  
Biblioteksverksamheten ansvarar för lokaler och anläggningar i stadsbiblioteket, bokbussen 
samt närbiblioteken i Knäred och Våxtorp.  
 

I stadsbiblioteket finns såväl huvudbiblioteket som magasin och en ungdomsdel i källaren. Det 
finns även rena förrådsutrymmen för material och volymer. Lokalen stängs av med hjälp av draperi 
och/eller skjutdörr under de tider när medborgarservice är öppet men biblioteket är stängt. Dock 
är det möjligt att ta sig in i bibliotekslokalen via stadshusgalleriet.   
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Det är möjligt för besökare att från bibliotekslokalen ta sig upp till administrationsplanet, varför 
en säkerhetsanpassning för att avgränsa och säkerställa att endast behöriga har tillträde vore 
önskvärd.  
 

Golvbyte som ingår i underhållsplanen för biblioteket utförs sensommar/höst 2021. Yta kommer 
samtidigt att förberedas för digidelcenter.  Stadsbiblioteket är över lag trångbott vilket begränsar 
tillgänglighet med rullstol och rollator. Barn- och unga är en av de prioriterade målgrupperna i 
bibliotekslagen som ges utökad golvyta i samband med golvbytet. Detta sker dock på bekostnad 
av de ytor som möjliggör biblioteket som mötesplats och begränsar möjligheten till att erbjuda 
arrangemang i biblioteksmiljön vilket är ett viktigt sätt att välkomna nya grupper till biblioteken 
på. Biblioteket saknar idag tillräckligt med studieplatser och saknar helt grupprum och platser för 
distansarbete tillägnade allmänheten 
 

På Campus Laholm finns ett bibliotek som servar mediebehovet för de verksamheter som är aktiva 
på Campus Laholm.  
 
Kontorslokalerna på andra våningen är trånga och ett flertal medarbetare med arbetsplatser där har 
bristande arbetsmiljö utifrån svårigheterna att hantera den mängd volymer som skall flöda genom 
lokalerna. Organisationsförändringen då skolbiblioteken övergick till barn- och ungdoms- 
förvaltningen medförde att av två medarbetare som tidigare enbart tjänstgjorde på skolbiblioteken 
arbetar nu en på stadsbiblioteket vilket medför behov av arbetsplats.  
 

Lokalanpassning av backoffice på stadsbiblioteket är beställd. Anpassningen innebär att en vägg 
byggs för att skilja backoffice från den öppna delen av biblioteket samt en svängdörr i syfte att 
markera för besökare att utrymmet innanför ej är tillgängligt för allmänheten.  
 

Bokbussgaraget är sammanbyggt med stadshuset och anpassat för verksamheten. Svårigheter att 
hålla temperaturen i såväl bokbussen som bokbussgaraget har lett till behov av att avstå från 
bokbussturer under varma dagar vilket direkt drabbar servicen till medborgarna. En ny 
bokbuss finns i investeringsplanen inför verksamhetsåret 2022. Då bokbussar numera i regel 
byggs på lastbilschassi till skillnad från när den nuvarande bussen köptes in (byggd på ett 
busschassi) finns behov av att utreda förutsättningarna för att öka volymen (höjd och bredd) på 
bokbussgaraget. Behov av miljöanpassning, eldrift etc utreds.  
 
Närbiblioteken i Knäred och Våxtorp har under 2021 övergått till meröppet. I Veinge finns 
biblioteket fortsatt i lokaler på skolan medan Knäreds bibliotek flyttat från skolan till éntremiljö på 
Smedjebacken. Båda närbiblioteken fungerar även som skolbibliotek för Våxtorps 
respektive Knäreds skola.  
  
Framtid  
Det finns behov av att förbättra arbetsmiljön i den administrativa delen av 
biblioteket. Biblioteksverksamheten har ett behov av att återfå tillgången till minst ett av de två 
kontor som tidigare disponerades av bibliotekspersonal men som på grund av platsbrist överlåtits 
till andra funktioner.   
 

Förändringen till meröppna bibliotek bör fortsätta och även inkludera stadsbiblioteket. En 
förstudie skulle kunna belysa olika lösningar till entré in till biblioteket samt säkerhetsaspekterna 
avseende tillgång till andra delar av biblioteksmiljön och stadshuset i stort.  
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Under 2022 skall, enligt investeringsplanen, en ny bokbuss upphandlas. Det är sannolikt att detta 
kommer innebära behov av att anpassa det befintliga bokbussgaraget till den nya bussens 
utformning. Detta kräver att lokaler med parkeringsmöjlighet för bussen kan säkras. 
 

3. Lokaler och fastigheter 
Åtgärder från föregående lokalbehovsplan som har åtgärdats eller som återfinns i 
kommunfastigheters underhållsplan har tagits bort från beskrivning av fastighetens 
utvecklingsbehov. Kultur- och utveckling delar i samtliga fall där inte annat anges 
kommunfastigheters prioriteringar och önskar genomförande av underhållsåtgärder enligt plan.  

Stadshuset 
Kultur- och utveckling betalar ingen hyreskostnad för de kontor som finns i Stadshuset.  

 
- Stab- och ledning finns sedan december 2020 på andra våningen ”gamla vinden” i 

aktivitetsbaserade lokaler 
- De samtalsrum och konferensrum som finns i anslutning till kontoret har bristande 

ljuddämpning och stora svårigheter råder att föra privata eller sekretessbelagda samtal i 
dessa.  
 

Stadsbiblioteket  
Hyra Städkostnad Verksamhetsservice Summa 

1 291 615 398 799 36 000 1 726 414 
 

Kommunfastigheter har i sin verksamhetsplan för 2022–2026 inga specificerade 
underhållsåtgärder. 

 
- Under 2021 stänger biblioteket under augusti till oktober för byte av golv, investering i nya 

bokhyllor samt förberedelser för en digidelverksamhet i ytan närmast medborgarservice 
- Anpassningar för att förbättra backoffice-miljön är beställda.  
- Tillgång till ytterligare två arbetsplatser skulle behövas i den administrativa korridoren 

genom att revisionen och/eller kultur- och utvecklingsnämndens ordförande erbjuds 
arbetsplats på annan plats i stadshuset.  

- Bokbussgaraget är i behov av förbättrad ventilation för att eliminera arbetsmiljö-problemet 
med höga temperaturer i bokbussen samt eventuell anpassning till en ny bokbuss i form av 
laddplats för elfordon med mera.  Bokbussen finns med i investeringsplan för 2022 

- Under 2022 finns det starka önskemål om att genomföra en förstudie av vilka 
ombyggnationer och säkerhetsåtgärder som skulle kräv för att kunna öppna äv 
stadsbiblioteket som ett meröppet bibliotek.   
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Campus Laholm  
Hyra Städkostnad Verksamhetsservice Summa 

11 046 360 1 317 888 312 381 12 676 629 
 
Kommunfastigheter har i sin verksamhetsplan för 2022–2026 inga planerade underhållsåtgärder. 

 
- I maj 2020 inträffade en brand som innebar kraftiga förändringar i förutsättningarna för 

verksamheten. Detta har lett till att  
o JobbLaholms, mottagning nyanländas och det kommunala aktivitetsansvarets 

medarbetare har lämnat Campus Laholm 
o Åtskilliga verksamheter har fått flytta till andra lokaler inom byggnaden 
o Tre undervisningssalar inrättas i paviljong Hellbacken. Dessa kommer inte att vara 

klara till terminsstart HT 2021 
o Skolsköterska och kurator kommer att etableras i temporära lokaler i 1000-

byggnaden. Dessa lokalers anpassning till denna verksamhet går starkt att 
ifrågasätta om en ny process kring deras kort- och långsiktiga placering måste ske 
under HT 2021 

- Under HT 2021 påbörjas planering av återuppbyggnad av den nedbrunna delen. De behov 
som verksamheten hittills definierat är: 

o Nya lokaler för elevhälsa (skolsköterska/kurator) 
o 3 fullstora klassrum á 32 elever 
o 3 klassrum/Grupprum för mindre grupper 
o Sociala ytor/ytor för elevskåp. 

- Kommunfastigheter levererade under våren 2021 svar på kultur- och utvecklingsnämndens 
beställda förstudie avseende lokaloptimering. Med anledning av branden är det ett antal 
delar av förstudien som inte längre är aktuella. De delar som fortfarande kan komma att bli 
aktuella för beställning under perioden 2021-2023 är: 

o Byggnation av en koppling/gång mellan 2105 och rum 1014 
o Ombyggnation av koppling mellan Campus Café och Campus Bibliotek 
o Installation av en dörr/glasparti mellan rum 1003 och rum 1008  
o Ombyggnation och utbyggnad av Diskrum och kök i Campus Café 

Repslagaregatan 18 
Hyra Städkostnad Verksamhetsservice Summa 

1 500 232 164 736 1 647 1 666 615 
 

Kommunfastigheter anger i sin verksamhetsplan för 2022–2026 att de planerar att investera  
▪ 2,5 mkr under 2023 i ombyggnad av värmesystemet med mera  
▪ 1 mkr under 2022 och 1 mkr under 2023 för invändig renovering av omklädningsrum 

med mera 
▪ 3 mkr under 2026 för invändig renovering av golv med mera.  

 
- Verksamheterna på Repslagaregatan är under aktiv utvärdering med ambitionen att utifrån 

volymresonemangen i kapitel 1 förändra verksamheterna. Detta kommer att innebära att 
behov finns av successivt utveckla och förändra lokalerna.   
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Folkhälsocentrum  
Hyra Städkostnad Verksamhetsservice Summa 

2 951 975 109 824 16 287 3 078 086 
 
Kommunfastigheter anger i sin verksamhetsplan för 2022–2026 att de planerar att investera 

▪ 1 mkr under 2022 och 1 mkr under 2023 livstidsförlängade åtgärder  
▪ 10 mkr under 2024 för renovering av ytskikt, byte av teknik med mera. 

 
- Under 2021 genomförs en livslängdsanalys av samtliga delar av anläggningen som grund 

för framtida ställningstagande om renovering, ombyggnad eller nybyggnation.  
- Behov finns av att utredning om möjligheterna att bygga evenemangsentré till 

Lagaholmshallarna samt möjlighet till försäljning i anslutning till arrangemang.  
- Utredning kring ett framtida gym anpassat för besökare med funktionsvariationer och med 

separat ingång utifrån för att möjliggöra ökad tillgänglighet. 
- Renoveringsbehov av kontors- och konferensdelen som sedan länge är inrymd i en 

temporär baracklösning 
- Renoveringsbehov avseende den avstängda bastun i herrarnas avdelning.  

Ahla Byggåtervinning 
Hyra Städkostnad Verksamhetsservice Summa 

152 882 0 0 152 882 
17 550 0 0 17 550 

 
Kommunfastigheter har i sin verksamhetsplan för 2022–2026 inga planerade underhållsåtgärder. 
Hyreskostnader består av kostnader för Strömbergska villan (övre raden) samt Stallbyggnaden. 
 

- Under 2021 färdigställs de sista delarna av de planerade byggnationerna i och med 
slutförandet av förvaringsbyggnaden.  

- Då verksamheten är under uppstart är det inte osannolikt att ytterligare behov kan komma 
att konstateras.  
 

Industrigatan 3 
Hyra Städkostnad Verksamhetsservice Summa 

536 340 32 880 0 569 220 
 

Fastigheten hyrs av en privat hyresvärd. Nuvarande avtal upphör 2022-03-30. 
 

- Avtalet är uppsagt och planering för hur verksamheten skall organiseras efter 2022-03-30 
pågår. Planeringen är att delar av denna verksamhet skall flytta till Repslagaregatan 18, 
delar skall avvecklas och delar skall samordnas med annan kommunal verksamhet. 
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Altona by 25 
Hyra Städkostnad Verksamhetsservice Summa 

174 860 68 640 5 216 248 716 
 
Kommunfastigheter har i sin verksamhetsplan för 2022–2026 inga planerade underhållsåtgärder. 
 

- Lokalen har stora utmaningar i brandskydd och utrymning. Stort och omedelbart behov 
föreligger av åtgärder som möter Räddningstjänstens beskrivning av minimikrav för att 
bedriva verksamhet i lokalerna.  
 

Industrigatan 38 
Hyra Städkostnad Verksamhetsservice Summa 

366 800 32 880 0 399 680 
 

Fastigheten hyrs av en privat hyresvärd. Nuvarande avtal upphör 2022-09-01. 
 

- I samband med utgång av nuvarande avtal finns möjlighet att omlokalisera verksamheten 
till andra, billigare lokaler. För närvarande är det förvaltningens avsikt att teckna en 
avtalsförlängning om inte andra lokaler erbjuds inom kommunens fastighetsbestånd.  
 

Bokbindaregatan 4 
Hyra Städkostnad Verksamhetsservice Summa 

347 114 26 280 0 373 394 
 
Fastigheten hyrs av en privat hyresvärd. Nuvarande avtal upphör 2023-06-30.  
 

- Det är verksamhetens önskan att över tid bibehålla denna lokal alternativt annan lokal med 
motsvarande möjlighet till att bedriva försäljning.  
 

Södra Stenbrogatan 5 
Hyra Städkostnad Verksamhetsservice Summa 

109 982 75 367 0 185 349 
 
Kommunfastigheter har i sin verksamhetsplan för 2021–2025 inga planerade underhållsåtgärder. 
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Glänningehallen 
Hyra Städkostnad Verksamhetsservice Summa 

0 0 0 0 

 
Kommunfastigheter har i sin verksamhetsplan för 2021–2025 inga planerade underhållsåtgärder. 
Kultur- och utvecklingsförvaltningen har i dagsläget inga hyreskostnader för Glänningehallen. 
Inför budgetprocess 2022 bör kostnader så väl som resurser överföras från BUN till KUN 
avseende anläggningen.  
 

- En förstudie behöver beställas avseende kostnadsbilden för att bygga den förberedda 
läktaren på andra våningen och därmed ställa i ordning hallen med en publikkapacitet om 
minst 300 personer. 

- Sekretariatets nuvarande placering omöjliggör effektivt användande av lokalen. Denna 
lokal behöver konverteras till förråd och en ny lösning för sekretariat installeras. 

- Ett nytt, fjärrstyrt låssystem behöver installeras i samtliga idrottshallar för att möjliggöra 
högre nyttjandegrad och ökad säkerhet.  

Mellbystrandshallen 
Hyra Städkostnad Verksamhetsservice Summa 

626 939 151 694 0 778 633 
 
Kommunfastigheter har i sin verksamhetsplan för 2022–2026 inga planerade underhållsåtgärder. 

- Ett nytt, fjärrstyrt låssystem behöver installeras i samtliga idrottshallar för att möjliggöra 
högre nyttjandegrad och ökad säkerhet.  

Våxtorpshallen 
Hyra Städkostnad Verksamhetsservice Summa 

477 369 96 328 0 573 697 
 

Kommunfastigheter anger i sin verksamhetsplan för 2022–2026 att de planerar att investera 3 mkr 
under 2025 i invändigt underhåll av golv med mera 
 

- Ett nytt, fjärrstyrt låssystem behöver installeras i samtliga idrottshallar för att möjliggöra 
högre nyttjandegrad och ökad säkerhet.  

Lagaholmshallarna 
Hyra Städkostnad Verksamhetsservice Summa 

1 344 804 366 702 10 614 1 722 120 
 
Kommunfastigheter har i sin verksamhetsplan för 2022–2026 angivit att de planerar att investera 
0,5 mkr under 2022 i uppdatering av belysning med mera.  
 

- Övervakningskameror behöver installeras för att minska skadegörelse, vandalism och 
otillåtet vistande i lokalerna.  

- Ett nytt, fjärrstyrt låssystem behöver installeras i samtliga idrottshallar för att möjliggöra 
högre nyttjandegrad och ökad säkerhet.  
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Knäredshallen  
Hyra Städkostnad Verksamhetsservice Summa 

626 142 137 280 0 763 422 
 
Kommunfastigheter har i sin verksamhetsplan för 2022–2026 inga planerade underhållsåtgärder. 

 
- Ett nytt, fjärrstyrt låssystem behöver installeras i samtliga idrottshallar för att möjliggöra 

högre nyttjandegrad och ökad säkerhet.  
 

Skottorpshallen 
Hyra Städkostnad Verksamhetsservice Summa 

514 733 151 008 0 665 741 
 

Kommunfastigheter har i sin verksamhetsplan för 2022–2026 inga planerade underhållsåtgärder. 
 

- Ett nytt, fjärrstyrt låssystem behöver installeras i samtliga idrottshallar för att möjliggöra 
högre nyttjandegrad och ökad säkerhet.  

- I samband med ombyggnation av den gamla delen av Skottorpsskolan bygga ett förråd om 
35-40 kvm med ingång direkt från hallen.  
 

Veingehallen 
Hyra Städkostnad Verksamhetsservice Summa 

665 144 168 854 0 833 998 
 
Kommunfastigheter anger i sin verksamhetsplan för 2022–2026 att de planerar att investera 1 
Mkr under 2026 i målning och nya armaturer med mera. 

 
- Ett nytt, fjärrstyrt låssystem behöver installeras i samtliga idrottshallar för att möjliggöra 

högre nyttjandegrad och ökad säkerhet.  
 

Sparbanksvallen  
Hyra Städkostnad Verksamhetsservice Summa 

120 506 0 10 706 131 212 
 

Kommunfastigheter anger i sin verksamhetsplan för 2021–2025 att de planerar att investera  
▪ 1 mkr under 2023 i renovering av löparbanorna.  
▪ 1 mkr under 2023 i renovering av läktare 

 
- Behov finns av en förstudie avseende vilka ombyggnationer som krävs för att möta 

UEFA:s behov för att förlägga matcher till Laholm 
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Skoskumsgården 
Hyra Städkostnad Verksamhetsservice Summa 

51 000 0 0 51 000 
 
 
Kommunfastigheter har i sin verksamhetsplan för 2021–2025 inga planerade underhållsåtgärder. 

 
- Verksamheten överväger om den fritidsgårdsverksamhet som bedrivs på platsen skall 

kvarstanna i dessa lokaler eller bedrivas på annan plats. Eventuellt skulle verksamheten 
kunna flyttas till lokaler i anslutning till Skottorpshallen.  

Vibesgården 
Hyra Städkostnad Verksamhetsservice Summa 

375 000 50 000 0 425 000 
 
 
Kommunfastigheter har i sin verksamhetsplan för 2021–2025 inga planerade underhållsåtgärder. 
 

Flammabadet  
Hyra Städkostnad Verksamhetsservice Summa 

519 226 0 0 519 226 
 

 
Kommunfastigheter har i sin verksamhetsplan för 2022–2026 inga planerade underhållsåtgärder. 

 
- En utredning kring möjligheterna att göra förebyggande åtgärder som minskar risken 

för/effekterna av högt vattenstånd i Lagan är nödvändig.  

Veingebadet  
Hyra Städkostnad Verksamhetsservice Summa 

339 233 2 112 0 341 345 
 
 
Kommunfastigheter har i sin verksamhetsplan för 2022–2026 inga planerade underhållsåtgärder. 

Vallbergabadet  
Hyra Städkostnad Verksamhetsservice Summa 

82 066 0 0 82 066 
 
 
Kommunfastigheter anger i sin verksamhetsplan för 2022–2026 att de planerar att investera 0,5 
mkr under 2022 i renovering av reningsanläggningen.  
 



 26(33) 

 

 

Våxtorpsbadet  
Hyra Städkostnad Verksamhetsservice Summa 

45 895 0 0 45 895 
 
 
Kommunfastigheter har i sin verksamhetsplan för 2022–2026 inga planerade underhållsåtgärder. 

Padelbanorna Folkhälsocentrum 
Hyra Städkostnad Verksamhetsservice Summa 

164 475 0 0 164 475 
 
 
Kommunfastigheter har i sin verksamhetsplan för 2021–2025 inga planerade underhållsåtgärder. 

 
- Ett nytt, fjärrstyrt låssystem behöver installeras i samtliga idrottshallar samt på dessa 

padelbanor för att möjliggöra högre nyttjandegrad och ökad säkerhet.  

Skateparken Folkhälsocentrum 
Hyra Städkostnad Verksamhetsservice Summa 
57 062 0 0 57 062 

 
 
Kommunfastigheter har i sin verksamhetsplan för 2021–2025 inga planerade underhållsåtgärder. 

 

- Anläggningen har behov av underhåll under planperioden för att kunna fortsätta användas 
av såväl skateboardåkare som kickbikeåkare. Kickbike sliter mer på anläggningen än 
skateboard vilket var vad som planerades för vid byggnationen.  

Parkourbanan Sparbanksvallen 
Hyra Städkostnad Verksamhetsservice Summa 

19 375 0 0 19 375 
 
 
Kommunfastigheter har i sin verksamhetsplan för 2021–2025 inga planerade underhållsåtgärder. 

Bouleanläggningen, Folkhälsocentrum 
Hyra Städkostnad Verksamhetsservice Summa 
3 606 0 0 3 606 

 
 
Kommunfastigheter har i sin verksamhetsplan för 2021–2025 inga planerade underhållsåtgärder. 
 

- Behov finns av att kunna erbjuda en regnskyddad plats för fika och sammankomst i 
anslutning till boulebanan. En byggnation av ett vindskydd eller inredande av lokal under 
den befintliga läktaren på Sparbanksvallen skulle kunna åtgärda behovet.  

 



 27(33) 

 

 

Multisportarenan vid Folkhälsocentrum 
Hyra Städkostnad Verksamhetsservice Summa 

104 132 0 0 104 132 
 
 

Kommunfastigheter anger i sin verksamhetsplan för 2021–2025 att de planerar att investera 2 
Mkr under 2025 i renovering av multisportanläggning med mera 
 

Teckningsmuseet 
Hyra Städkostnad Verksamhetsservice Summa 

426 902 96 096 0 522 998 
 
 
Kommunfastigheter har i sin verksamhetsplan för 2022–2026 inga planerade underhållsåtgärder. 

 
- Behov finns av att öka yta för Teckningsmuseets utställningar samt pedagogiska verkstad 
- Behov finns att på sikt erbjuda andra lokaler till Laholms Keramikmuseum 

Rådhuset 
Hyra Städkostnad Verksamhetsservice Summa 

174 063 63 832 0 273 895 
 
 
Kommunfastigheter har i sin verksamhetsplan för 2021–2025 inga planerade underhållsåtgärder. 

 
- Behov finns att ta fram en långsiktig underhållsplan som säkrar byggnadens plats som 

kulturminne.  
- Det är av vikt att kultur- och turismenheten har kontorsutrymme i rådhuset då 

verksamheten driftar huset och geografiskt har en direkt närhet med de flesta av enhetens 
andra lokaler och arbetsplatser Teckningsmuseet, teatern samt krukmakeriet. Det ger också 
tillgång till ett bra sammanträdesrum vilket det råder brist på.  

Krukmakeriet i Gamleby 
Hyra Städkostnad Verksamhetsservice Summa 

59 588 0 0 59 588 
 

 
Kommunfastigheter har i sin verksamhetsplan för 2021–2025 inga planerade underhållsåtgärder. 
 

- Behov finns att ta fram en långsiktig underhållsplan som säkrar byggnadens plats som 
kulturminne.  
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Biograf Maxim 
Hyra Städkostnad Verksamhetsservice Summa 

100 640 54 912 0 155 552 
 

Kommunfastigheter anger i sin verksamhetsplan för 2022–2026 att de planerar att investera  
1 mkr under 2022 för ombyggnad av värmesystemet.  

Laholms teater 
Hyra Städkostnad Verksamhetsservice Summa 

441 746 137 280 0 579 026 
 

Kommunfastigheter anger i sin verksamhetsplan för 2022–2026 att de planerar att investera 
▪ 2,5 mkr under 2022 i utvändig renovering av fönster, fasader med mera 
▪ 2,5 mkr under 2024 samt 1,5 Mkr under 2025 för invändig renovering av ytskikt, akustik 

med mera.  
▪ 2 mkr under 2024 för ombyggnad av ventilation med mera 
▪ 1 mkr under 2024 för renovering av elinstallationer 

Närbiblioteket i Knäred, Smedjebacken 
Hyra Städkostnad Verksamhetsservice Summa 

0 0 0 0 

 
Kommunfastigheter har i sin verksamhetsplan för 2021–2025 inga planerade underhållsåtgärder. 
Kultur- och utveckling betalar ingen hyra för närbiblioteket i Knäred under 2021. Hyresvärden 
har ännu inte angivit förväntad hyresnivå för 2022. 
 

- Från och med 2021 är biblioteket beläget i Smedjebacken. Hyresnivån är ännu inte 
fastslagen. 

Närbiblioteket i Våxtorp 
Hyra Städkostnad Verksamhetsservice Summa 

0 0 0 0 

 
Kommunfastigheter har i sin verksamhetsplan för 2021–2025 inga planerade underhållsåtgärder 
. 
Kultur- och utvecklingsverksamheten erlägger ingen då biblioteket är beläget i Våxtorps skola 
och hyran hanteras av barn- och ungdomsförvaltningen.  

Vandrarhemmet Laholm 
Hyra Städkostnad Verksamhetsservice Summa 

122 350 0 0 122 350 
 
Kultur- och utveckling betalar ingen hyreskostnad för Vandrarhemmet i Laholm och har idag 
ingen relation till varför denna byggnad finns listad under kultur- och utvecklingsförvaltningens 
ansvar. 
Kommunfastigheter anger i sin verksamhetsplan för 2022–2026 att de planerar att investera  

- 2 mkr under 2022 för renovering och målning av fasader 
- 3 mkr under 2026 för dränering  
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Lugnarohögen 
Kultur- och utvecklingsförvaltningen ansvarar fullt ut för Lugnarohögen och genomför 
renoverings/underhållsåtgärder utan stöd från fastighetsfunktionen eller Kommunfastigheter.  
 
Det är kultur- och utvecklingsförvaltningens önskan att Lugnarohögen överförs till kommun-
styrelsen och ägs/hanteras på samma sätt som exempelvis Rådhuset där ägandet ligger hos 
kommunledningskontoret medan förvaltningen sköts av Kommunfastigheter.  

 
- Akut behov av byggnation av toalett inför sommaren 2022 i enlighet med resurser avsatta 

i investeringsplan 
- En långsiktig process bör föras där Lugnarohögens långsiktiga ambition och inriktning 

fastslås. Beroende på utfallet av denna process kan olika lokalbehov komma att uppstå.  

Scenen stadsparken 
Kultur- och utvecklingsförvaltningen ansvarar fullt ut för scenen i stadsparken och genomför 
renoverings/underhållsåtgärder utan stöd från fastighetsfunktionen eller Kommunfastigheter.  
 
Det är kultur- och utvecklingsförvaltningens önskan att scenen i stadsparken överförs till 
kommunstyrelse och ägs/hanteras på samma sätt som exempelvis Rådhuset där ägandet ligger hos 
kommunledningskontoret medan förvaltningen sköts av Kommunfastigheter.  

Tingshuset 
Kultur- och utveckling har för närvarande förråd för kulturverksamheten såväl som temporära 
arbetsplatser för JobbLaholm, Mottagning nyanlända och det kommunala aktivitetsansvaret i 
Tingshuset. Kultur- och utveckling betalar ingen hyreskostnad för de förråd som finns i 
Tingshuset. 
 
Huset är under utredning inför kommande renovering. Det är kultur- och utvecklings önskan att 
kulturenhetens förråd över tid kan bli kvar i Tingshuset men att övrig personal som idag har sina 
arbetsplatser där så snart som möjligt kan hänvisas till permanenta lokaler i Polishuset.  

Parkgården 
Kultur- och utveckling betalar ingen hyreskostnad för Parkgården i Laholm och har idag ingen 
relation till varför denna byggnad finns listad under kultur- och utvecklingsförvaltningens ansvar. 
 
Kommunfastigheter anger i sin verksamhetsplan för 2022–2026 att de planerar att investera  

- 3 Mkr under 2022 för renovering och målning av fasader och tak 
- 4,5 Mkr under 2022 för invänding renovering och anpassningar 
- 0,5 Mkr under 2022 för renovering av VVS och avlopp med mera.  

Fd. Motorgården, Genevad 
Kultur- och utveckling betalar ingen hyreskostnad för före detta motorgården i Genevad och har 
idag ingen relation till varför denna byggnad finns listad under kultur- och 
utvecklingsförvaltningens ansvar. 

Flammabadets camping, Knäred 
Flammabadets camping drivs av en arrendator som har avtal med kommunledningskontoret. 
Arrendet är uppsagt och avslutas efter sommarsäsongen 2021. Näringslivsenheten arbetar med att 
finns förutsättningar för att säkra en ny entreprenör som kan driva campingen.  
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Kultur- och utveckling betalar årligen 2020-2022 80 tkr för att placera sanitetsbodar på campingen 
under perioden mars till oktober. 

 
- För att nå långsiktig ekonomisk bärighet måste campingen utökas med fler 

stugor/ställplatser på befintlig plats, eller alternativt flyttas till en annan plats i Knäreds 
närhet. 

- För att nå långsiktig ekonomisk bärighet måste en sanitetsbyggnad vara klar innan 
säsongen 2023. Ett äskande om 1 800 tkr för en sanitetsbyggnad finns med i kultur- och 
utvecklingsnämnden investeringsplan för 2023. 

- En utredning kring möjligheterna att göra förebyggande åtgärder som minskar risken 
för/effekterna av högt vattenstånd i Lagan är nödvändig.  

Veinge konstgräs 
Planen sköts av Genevad/Veinge IF i enlighet med avtal fram till och med 2024-04-30. Årligen 
avsätter kultur- och utveckling 27 tkr i driftbidrag till föreningen samt avsätter 290 tkr för skötsel 
av idrottsplatser inom ramen för det kommunala uppdraget.  

 
- Omläggning av konstgräset bör planeras till verksamhetsår 2028 i enlighet med underlag 

i samband med byggnationen. 

Glänninge konstgräs 
Anläggningen sköts av Laholms FK i enlighet med avtal fram till och med 2023-10-31. Årligen 
avsätter kultur- och utveckling 75 000 kr i driftbidrag till föreningen samt avsätter 290 tkr för 
skötsel av idrottsplatser inom ramen för det kommunala uppdraget.  Laholms kommuns 
investeringsbudget anger att under 2022 skall 5 mkr investeras i anläggningen för att byta ut det 
befintliga konstgräset 

 
- Nästa omläggning av konstgräset bör planeras till verksamhetsår 2029/2030 i enlighet 

med underhållscykeln.  

Tennisbanorna Laholm 
Banorna sköts av Laholms TK i enlighet med avtal fram till och med 2023-12-31. Årligen 
avsätter kultur- och utveckling 58 tkr för skötsel inom ramen för det kommunala uppdraget.  
 

- Anläggningens omklädningsrum tillhör föreningen och har endast temporärt bygglov som 
längst fram till och med 2029. En långsiktig lösning för omklädningsrum krävs.  

- Under 2021 har anläggningen haft mycket stora bekymmer med vattenförsörjningen 
vilket kraftigt minskat möjligheterna att utnyttja anläggningen.  

Tennisbanan Mellbystrand 
Under 2021 har banan inte skötts på ett tillfredsställande sätt sedan förtenningen som tidigare 
driftat banorna sagt upp avtalet. Ni samarbetspartner för underhåll och skötsel sökes. Årligen 
avsätter kultur- och utveckling 37 tkr i för skötsel av banorna inom ramen för det kommunala 
uppdraget.  
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Utegym Folkhälsocentrum 
Anläggningen sköts av kultur- och utvecklings egen personal, diskussioner förs med 
samhällsbyggnadsförvaltningen om gränsdragning mellan förvaltningarnas ansvar och vem som 
har bäst förutsättningar att utföra underhållsåpgärderna. Årligen avsätter kultur- och utveckling 
430 tkr för skötsel av slingor och leder inom ramen för det kommunala uppdraget.  

Utegym Hökafältet 
Anläggningen sköts av kultur- och utvecklings egen personal, diskussioner förs med 
samhällsbyggnadsförvaltningen om gränsdragning mellan förvaltningarnas ansvar och vem som 
har bäst förutsättningar att utföra underhållsåpgärderna. Årligen avsätter kultur- och utveckling 
430 tkr för skötsel av slingor och leder inom ramen för det kommunala uppdraget.  

Utegym Våxtorp 
Anläggningen sköts av kultur- och utvecklings egen personal, diskussioner förs med 
samhällsbyggnadsförvaltningen om gränsdragning mellan förvaltningarnas ansvar och vem som 
har bäst förutsättningar att utföra underhållsåpgärderna. Årligen avsätter kultur- och utveckling 
430 tkr för skötsel av slingor och leder inom ramen för det kommunala uppdraget.  

Utegym Knäred 
Anläggningen sköts av kultur- och utvecklings egen personal, diskussioner förs med 
samhällsbyggnadsförvaltningen om gränsdragning mellan förvaltningarnas ansvar och vem som 
har bäst förutsättningar att utföra underhållsåpgärderna. Årligen avsätter kultur- och utveckling 
430 tkr för skötsel av slingor och leder inom ramen för det kommunala uppdraget.  

Utegym Hishult  
Anläggningen sköts av kultur- och utvecklings egen personal, diskussioner förs med 
samhällsbyggnadsförvaltningen om gränsdragning mellan förvaltningarnas ansvar och vem som 
har bäst förutsättningar att utföra underhållsåpgärderna. Årligen avsätter kultur- och utveckling 
430 tkr för skötsel av slingor och leder inom ramen för det kommunala uppdraget.  

Badplats Glänningesjö  
Badplatsen sköts av kultur- och utvecklings egen personal. Toalett, slingan runt sjön samt 
parkering sköts av driftenheten.  Årligen avsätter kultur- och utveckling 125 tkr för skötsel inom 
ramen för det kommunala uppdraget.  

Badplats Storesjö, Norra Össjö 
Badplatsen sköts av kultur- och utvecklings egen personal. Årligen avsätter kultur- och utveckling 
45 tkr för skötsel inom ramen för det kommunala uppdraget.  

Badplats Björsjön, Mästocka 
Badplatsen inklusive det vindskydd som ligger intill Hallandsleden sköts av kultur- & utvecklings 
egen personal Årligen avsätter kultur- och utveckling 49 tkr för skötsel inom ramen för det 
kommunala uppdraget.  

 
- I anslutning till Björsjön pågår en diskussion mellan bland andra Kultur & utveckling, 

Länsstyrelsen och byaföreningen om att kunna utveckla möjligheterna till övernattning i 
vindskydd/kojor i anslutning till Hallandsleden som passerar platsen.  
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Badplats Gatesjön, Skogaby 
Badplatsen sköts av kultur- och utvecklings egen personal. Årligen avsätter kultur- och utveckling 
46 tkr för skötsel inom ramen för det kommunala uppdraget.  

Sjöaltesjön  
Badplatsen sköts av kultur- och utvecklings egen personal. Årligen avsätter kultur- och utveckling 
50 tkr för skötsel inom ramen för det kommunala uppdraget.  

Slinga Svarvareskogen 
Slingan sköts av kultur-och utvecklings egen personal i samverkan med Badortsföreningen i 
enlighet med avtal tecknat 2020-04-17 och gäller 1 år. Om avtalet inte sägs upp senast sex månader 
före avtalstidens utgång, förlängs det med ett år i taget. Årligen avsätter kultur- och  utveckling 
430 tkr för skötsel av slingor och leder inom ramen för det kommunala uppdraget.  

Hallands- och Skåneleden 
Lederna sköts av kultur- och utvecklings egen personal avseende rastplatser. Årligen avsätter 
kultur- och utveckling 430 tkr för skötsel av slingor och leder inom ramen för det kommunala 
uppdraget. Skötsel av leden utförs av ett antal föreningar i enlighet med avtal med kultur- och 
utvecklingsverksamheten.  

Genevadsslingan 
Slingan sköts av kultur- och utvecklings egen personal. Årligen avsätter Kultur- och utveckling 
430 tkr för skötsel av slingor och leder inom ramen för det kommunala uppdraget.  

Veingeslingan 
Slingan sköts av kultur- och utvecklings egen personal. Årligen avsätter kultur- och utveckling 
430 tkr för skötsel av slingor och leder inom ramen för det kommunala uppdraget.  

Knäreds eljusslinga 
Slingan sköts av kultur- och utvecklings egen personal. Årligen avsätter kultur- och utveckling 
430 tkr för skötsel inom ramen för det kommunala uppdraget.  

Hälsansstig och Sinnenas stig 
Slingan sköts av kultur- och utvecklings egen personal. Årligen avsätter kultur- och utveckling 
430 tkr för skötsel av slingor och leder inom ramen för det kommunala uppdraget.  

Hökafältets motionsslingor 
Slingorna sköts av kultur- och utvecklings egen personal. Årligen avsätter kultur- och utveckling 
430 tkr för skötsel av slingor och leder inom ramen för det kommunala uppdraget.  

Kanotleden – rastplats i Hjörneredssjön, Såghuslunden och Flammabadet 
Rastplatserna sköts av kultur- och utvecklings egen personal. Årligen avsätter kultur- och 
utveckling 430 tkr för skötsel av slingor och leder inom ramen för det kommunala uppdraget.  

Farleden i Lagan 
Årligen har kultur- och utveckling avsatt 10 tkr för skötsel och Räddningstjänsten har varit 
behjälplig vid utplacering och inhämtning av bojarna 
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Cykelleden Kattegattleden  
Leden sköts av kultur- och utvecklings egen personal. Årligen avsätter kultur- och utveckling  
430 tkr för skötsel av slingor och leder inom ramen för det kommunala uppdraget.  

Mountainbikebanan - Buktenbanan  
Leden sköts av kultur- och utvecklings egen personal. Årligen avsätter kultur- och utveckling  
430 tkr för skötsel av slingor och leder inom ramen för det kommunala uppdraget.  

Laxtrappan – Öringe Mölla 
Trappan ligger inom kultur- och utvecklingsverksamhetens ansvar men inget underhållsarbete 
planeras eller resurser finns avsatta inom det kommunala ansvaret.  Behov av att inventera 
anläggningsstatus och underhållsbehov på trappa och damm utifrån regelverk om fria 
vandringsvägar. 

Laxtrappan – Värestorps Kvarn 
Trappan ligger inom kultur- och utvecklingsverksamhetens men inget underhållsarbete planeras 
eller resurser finns avsatta inom det kommunala ansvaret. Behov av att inventera anläggningsstatus 
och underhållsbehov på trappan utifrån regelverk om fria vandringsvägar. Dammen i stort behov 
av underhåll/röjning.  

Såghuslunden  
Området har tidigare hanterats av stadsträdgårdsmästaren och KUF har röjt området på dennes 
uppdrag. Ansvaret för långsiktig drift är under utredning  

Prästaskogens naturskyddsområde  
Nytt naturskyddsområde inkl slingor, grillplatser och bänkar. Tydlighet kring vem som ansvarar 
för området saknas. Samhällsbyggnadsnämndens driftenhet ansvarar för toaletten och hängbron. 

Hjörneredsområdet 
Samhällsbyggnadsnämndens har påå delegation tecknat ett avtal med statkraft avseende delar av 
hjörneredsområdets drift. Omfattning och gränser för underhållsansvar är ännu inte klarlagt.  

Övriga anläggningar 
Laholms kommun äger ett stort antal anläggningar som kommunen upplåter/hyr ut/arrenderar ut 
till aktörer inom civilsamhället. Ansvaret för dessa ligger delvis på kommunstyrelsens 
verksamheter och delvis på kultur- och utvecklingsförvaltningen. Dessutom upplåter Laholms 
kommun mark till ett stort antal ideella anläggningar där ansvarsförhållandet mellan Laholms 
kommun och de externa aktörerna måste regleras ytterligare.  Kultur- och utvecklingsförvaltningen 
är just nu i dialog med andra verksamheter inom Laholms kommun för att identifiera vilka 
byggnader/fastigheter/anläggningar som berörs samt status på de berörda anläggningarna. Under 
kommande revisioner av lokalbehovsplanen kommer dessa anläggningar att behöva inkluderas i 
den långsiktiga planen och deras underhållsbehov listas. Analysen av dessa anläggningar kan inte 
inledas innan genomlysningen av kultur- och fritidsverksamheten resulterat i en ökad kompetens 
i fastighetsfrågor inom verksamheten. Kultur- och utvecklingsförvaltningen har för avsikt att under 
hösten 2021 tillsätta en roll som ansvarig för de anläggningar som faller under fritidsenhetens 
ansvar, både de som drivs och underhålls av kultur- och utvecklingsförvaltningen och de som vi 
avtal underhålls och driftsätts av civilsamhället.  



PLANÖVERSIKT för detaljplaner (dpl) och planprogram (plp) Uppdaterad: 2021-08-26, CL

Prio
rite

rin
g

AKTIVA PLANER Dnr

Eko
n

o
m

inr

H
a

nd
lä

g
g

a
re

Sa
m

hä
llsn

ytta

Ta
s fra

m
 a

v

Be
ko

sta
s a

v

Ort

Fö
rfa

ra
n

d
e

Pla
nup

p
d

ra
g

U
p

p
sta

rt

Fö
rsa

m
rå

d

Re
vid

e
ring

Sa
m

rå
d

Re
vid

e
ring

G
ra

nskning

Re
vid

e
ring

A
n

ta
g

a
nd

e
       

i K
F

La
g

a
 kra

ft

1 Dpl Östra Nyby MBN 2014-590 7535 AH ca 250 bostäder, förskola 8 avd. Kommun Kommun Laholm SF 2017-04-11 tom 7/9 -18 12/11-21/12  aug år 2021

2 Dpl Skummeslöv 29:1, Haga etapp 1 MBN 2015-152 7514 AM ca 250 bostäder, förskola 6-8 avd. Kommun Kommun Skottorp SF 2019-08-27 juni år 2020 X nov år 2021

3 Dpl del av Åmot 2:4, Ängen MBN 2018-007 7553 NC ca 20 bostäder Kommun Exploatör Mellby SF 2018-02-13 sept år 2019 11/11-16/12 5/7-3/9 2021 okt år 2021 nov år 2021

4 Dpl Mellbystrand centrum MBN 2019-83 7552 AM 60-80 bostäder, centrum, torg, park Kommun Kommun Mellby SF 2018-08-14 X sept år 2021

5 Dpl Knäred 1:50 och 1:93 MBN 2019-309 7556 MP ca 50 bostäder, rekreation Kommun Exploatör Knäred SF 2019-08-27 X sept år 2021

6 Dpl Mellby 1:22 MBN 2018-41 7557 MP Drivmedel, restaurang, pendelparkering Kommun Kommun Mellby SF 2018-12-04 X aug år 2021 nov år 2021 mars år 2022

7 Dpl Kv Jungfrun, Oxen, Bocken MBN 2019-683 7527 RP bevara handel i centrum mot stortorget Kommun Kommun Laholm SF 2019-11-12 29/9 - 23/10 5/7-3/9 2021 nov år 2021 jan år 2022 feb år 2022

8 Dpl Skummeslöv 5:13 MBN 2016-146 7558 MP ca 230 bostäder & vattensport Konsult Exploatör Skumme SF 2016-11-15 feb år 2021 X sept år 2021 nov år 2021 jan år 2022 feb år 2022

9 Dpl Vessinge 2:54 m.fl. MBN 2018-333 7529 AH ca 60 bostäder, äldreboende, station Kommun Exploatör Veinge SF 2019-11-12 X sept år 2021

10 Dpl Våxtorp 9:80 m.fl. Solgården MBN 2020-342 7538 CL 40 äldrebostäder, förskola 6 avd Kommun Exploatör Våxtorp SF 2020-09-08 X 3/6 - 21/6-21 X SBN okt jan år 2022 mars år 2022

11 Dpl Bryggaren 10 m.fl. MBN 2018-334 7559 RP ca 100 nya bostäder Kommun Exploatör Laholm SF 2019-09-10 X sept år 2021

12 Dpl Skummeslöv 3:9, 3:10 MBN 2013-534 7508 MP/NC Camping och ca 110 bostäder/fritidshus Konsult Exploatör Skumme N 2014-02-11 dec år 2016 10/12-1/2 25/1-26/2 sept år 2021 okt år 2021

13 Dpl Allarp 2:536 och 2:537 MBN 2017-627 7561 AH ca 25 ha camping, drivmedel Kommun Exploatör Skumme UF 2018-11-13 X nov år 2021

14 Dpl Plommonet 6 och Lagaholm 2:20 MBN 2016-767 7562 AH utökning av kyrkogård Konsult Exploatör Laholm SF 2017-03-14 maj år 2020 28/9 - 29/10 22/3 - 30/4 aug år 2021 sept år 2021

15 Dpl Delfinenområdet MBN 2017-518 7564 MP ca 35 bostäder, centrumverksamhet Kommun Exploatör Mellby SF 2018-08-14 X okt år 2021 feb-22 sep-22 dec-22 jan-23

16 Dpl Tangon 7 MBN 2018-580 7554 NC äldreboende 60 vårdplatser Kommun Exploatör Laholm SF 2018-12-04 X

17 Dpl Våxtorp S:7 - Vallåsen SBN 2021-190 NC besöksanläggning Kommun Exploatör Våxtorp BSF 2021-05- X

VÄNTANDE PLANER

1 Dpl Kv Hästen PLAN 2009-008 CL bostäder, centrum, kulturmiljö Kommun Exploatör Laholm N 2010-02-09                har genomförts tidigare jan-22 feb/mars-22 mars/apr-22

2 Dpl del av Nyby 1:15 SBN 2021-435 7567 handel, service, kontor Kommun Kommun Laholm SF 2021-05-11

3 Dpl Elestorp 7:445 SBN 2021- bostäder kommun Veinge SF 2021-08-17

4 Dpl Allarp 2:529, fjärilstorget MBN 2019-799 7519 NC möjliggöra fjärilsbyggnad Kommun Kommun Skumme SF 2017-11-14

5 Dpl del av Skummeslöv 30:15 MBN 2018-173 7563 svenska kyrkans verksamhet Kommun Exploatör Skottorp SF 2019-01-15

6 Dpl Björkered 2:96 MBN 2020-286 7547 ca 50-70 bostäder, kontor Kommun Exploatör Knäred SF 2020-10-13

7 Dpl Skummeslöv 30:22 MBN 2017-415 7565 ca 12 bostäder Kommun Kommun Skottorp SF 2018-01-16

8 Dpl Skummeslöv 26:1 MBN 2019-175 7566 2-4 verksamheter Kommun Kommun Skumme SF 2019-08-27

ÖVERKLAGADE DETALJPLANER
1 Dpl del av Mellby 23:4 etapp 2 & 3 MBN 2017-618 7524 AH Industriområde, 400-700 arbeten Kommun Kommun Mellby UF 2017-04-11 tom 7/6 21/1-1/3 3/2-6/3 mars år 2021
2 Dpl Mellby 15:1 MBN 2016-96 7536 AH BCDS Konsult Exploatör Mellby SF 2016-11-15 tom 24/10 14/5 - 21/6 26/11 - 4/1 sept år 2019
3 Dpl del av Åmot 1:97, Hotellet MBN 2017-700 7531 AM Nytt hotell Kommun Kommun Mellby SF 2017-12-05 tom 18/5-18 13/12-14/2 23/12-7/2 juni år 2020
4 Dpl Kv Bocken MBN 2013-169 7516 SF/NC 10-12 bostäder i centrum Kommun Exploatör Laholm N 2013-10-15 27/11-14/12 20/5-28/6 28/9 - 29/10 jan år 2021

X: Aktuell fas BSF: Begränsat standardförfarande (församråd - samråd - antagande (KF) - laga kraft) E: Enkelt förfarande: (församråd - samråd -  antagande (KF) - laga kraft)

Överklagade detaljplaner SF: Standardförfarande: (församråd - samråd - granskning - antagande (KF) - laga kraft) N: Normalt förfarande: (församråd -  samråd - granskning - antagande (KF) - laga kraft)

Aktiva planer UF: Utökad förfarande: (kungörelse - församråd - samråd - granskning - antagande (KF) - laga kraft) Fastställda datum, Preliminära datum

Aktiva planer Plp: (Församråd - samråd - godkännande (KS) )



Laholmshem äger fastigheten Allarp 2:466 i 

södra Skummeslövsstrand där en del, om ca 

4000 kvm, av fastigheten är obebyggd. På 

fastigheten är det enligt detaljplan tillåtet att 

bygga Skola/förskola och bostäder.  

 

 

Laholms kommun äger mark vid Glänningesjö i 

Laholm avsedd för Skola och Vård. Tomten 

uppgår till ca 9100 kvm.  

 

 

Kommunfastigheter i Laholm AB äger 

Karosseriet 13 om knappt 3300 kvm på 

Slåttervägen i Laholm som är planlagd för 

skola och samlingslokaler.  

 

 

 

 

 

 

Laholms kommun äger ca 37 000 kvm 

angränsande till Veingeskolan i nordväst som 

är planlagt för allmänt ändamål. Marken är 

dock i sin helhet prickad mark (mark som inte 

får bebyggas) i detaljplanen. På marken finns 

idag en konstgräsplan för fotboll.  

 

 

Kommunfastigheter i Laholm AB äger 

fastigheten Elestorp 7:550 i Genevad, allmänt 

kallad Motorgården, om ca 2250 kvm. 

Fastigheten är bebyggd och planlagd för 

allmänt ändamål.  

 

 

Hishult 1:28 ägs av Laholms kommun och 

ligger norr om Hishults skola och benämns 

Skoleskogen. Området är planlagt för 

skoländamål med byggrätt men med tillägget 

undervisningsskog. Ihop med en del av 

fastigheten Hishult 1:157 som ägs av 

Kommunfastigheter i Laholm AB och som är 

planlagt för skola så omfattar det obebyggda 

området totalt ca 17 000 kvm.  

 



BILAGA 7
TIDPLAN INVESTERINGSPROJEKT

STATUS
Investeringsprojekt Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

BUN
Förskola
Förskola, Våxtorp Förstudie KLART
Förskola, Knäred Förstudie KLART
Förskola, Östra Nyby Förstudie KLART

Grundskola
Skottorpsskolan, nybyggnation Beslutad investering KLART
Skottorpsskolan, ombyggnation Beslutad investering KLART

SON
Säbo, Våxtorp Förstudie KLART
Säbo, Laholm ort (Tangon) Förstudie KLART
Familj. Ombyggnad (Tivolivägen) Beslutad investering KLART
Ombyggnad av Tingshuset Förstudie KLART

KUN
Ombyggnad, Humlegången (G:a polishuset) Förstudie KLART
Återuppbyggnad; del av Campus Förstudie KLART

SBN
RTJ; Övningsbyggnad Förstudie Behov
Ahla, tillbyggnad Förstudie

Ombyggnad av kök (Ängs‐och Grönkulla) Beslutad investering

Ombyggnad av Smedjebackens kök Beslutad investering KLART

KS
Rådhuset, fasad och fönster Beslutad investering KLART

Ersättningslokaler
Våxtorp 

PTS Repslagareg 18

Skottorpsskolan nr 1 Uppsagd; 2022‐02‐01 AVYTTRAS
Skottorpsskolan nr 2 Uppsagd; 2022‐02‐01 AVYTTRAS
Vallberga  Uppsagd; 2022‐02‐01 AVYTTRAS
Trulsgården

Osbeck

Blåkulla 

Slåttervägen Uppsagd; 2022‐02‐01 AVYTTRAS
Regnbågens fsk

Veingeskolan

Smedjebacken

Hishult fsk nr 1

Hishult fsk nr 2

2021 2022 2023 2024 2025
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