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_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 
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……………………………………………… 
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Plats och tid Räddningstjänstens utbildningslokal, klockan  08.30– 12:00 

 

 

Beslutande Ove Bengtsson (C), ordförande 

 Angela Magnusson (M) (via Teams) 

 Magnus Johansson (S)  

 Elvis Begic (L) 

 Ingrid Sjöberg (M) (via Teams) 

 Birgitta Fritzon (S)  

 Karl-Fredrik Tholin (S)  

 Thomas Lövenbo (SD)  

 Anna Nylander (SD)  

 

Övriga deltagande  Kent-Ove Bengtsson (MP), ersättare 

 Jörgen Nilsson (KD), ersättare 

 Jan Norrman (MED), ersättare  

   

 Andreas Meimermondt, verksamhetschef 

 Emelie Eliasson, kommunsekreterare 

 Narcisa Duranovic, ekonom §§ 107, 110 

 Flakrim Osmani, verksamhetscontroller § 110 

 Carl Lundgren, rektor Osbecksgymnasiet § 118 (punkt 2) 

 Ingela Månsson, avdelningschef Utbildning §§ 108, 118 (punkt 2) 

 Marie Olsson, avdelningschef Arbetsmarknad §§ 111, 114, 118 (punkt 1, 3) 

 Joel Axelsson, enhetschef Vägledning & mottagning § 118 (punkt 1) 

 Björn Hagström, enhetschef Daglig verksamhet § 118 (punkt 1) 

 Anette Martinsson, enhetschef Jobbcenter § 118 (punkt 1) 

 Wiveca Ekeblad, avdelningschef Kultur & fritid § 109 

 

Utses att justera Thomas Lövenbo (SD) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 31 augusti klockan 16.00 

 

Paragrafer  §§ 107-119 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Emelie Eliasson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Ove Bengtsson (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Thomas Lövenbo (SD)
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 107 Dnr 2020-000009  

 

Ekonomisk rapport år 2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen.  

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av kultur- och utvecklingsnämndens ekonomi och 

eventuella avvikelser.    

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 13 augusti 2020 § 87 

Ekonomisk rapport, jan-juli 2020 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 108 Dnr 2020-000089  

 

Naturbruksprogram i Laholms kommuns egen regi 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att återta tidigare be-

slut, den 23 mars 2020 § 43 punkt 2, att ge verksamheten i upp-

drag att undersöka möjligheterna att starta ett naturbruksprogram 

i egen regi med start hösten 2021, med redovisning september 

2020. 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att ge verksamheten i 

uppdrag att undersöka möjligheter att starta upp naturbrukspro-

gram i egen regi där både gymnasiet och vuxenutbildningen om-

fattas, med redovisning i oktober 2020. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden tog beslut den 23 mars 2020 § 43 

att ge verksamheten i uppdrag att undersöka möjligheterna att starta  

ett naturbruksprogram i egen regi med start hösten 2021, med redo-

visning september 2020. Under tiden från mars till juli har verksam-

heten påbörjat arbetet med uppdraget och då kommit fram till att de 

gröna näringarna även spänner över vuxenutbildningens skolformer 

och framtida utveckling vilket gör att verksamheten vill väga in alla 

parametrar från början och inkludera vuxenutbildningen i uppdraget 

för att bredda perspektivet och se över om det finns samordnings-

vinster mellan Osbecksgymnasiet och Vuxenutbildningen. 
 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 13 augusti 2020 § 92 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 23 mars 2020 § 43 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 3 augusti 

2020 

 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 109 Dnr 2019-000336  

 

Remiss av motion gällande lift för funktionshindrade vid kom-

munens utebad 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

kostnaden för liften beaktas budgetprocessen för 2021 och att kul 

tur- och utvecklingsnämnden tillförs investeringsmedel för att ge-

nomföra investeringen.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Thomas Lövenbo (SD) 

och Anna Nylander (SD) att det ska göras en utredning kring kost-

nader och finansiering för en lift för rullstolsburna och andra funkt-

ionshindrade vid kommunens utebad. Vidare föreslås att det install-

eras en lift för rullstolsbundna och andra funktionshindrade vid ett 

av kommunens utebad. Kommunfullmäktige beslutade den 23 

juni2020 § 77 att bifalla motionen i den del som avser en utredning 

kring kostnader och finansiering för en lift för rullstolsburna och 

andrafunktionshindrade vid kommunens utebad, och gav samtidigt 

kulturochutvecklingsnämnden i uppdrag att ta fram en sådan utred-

ning med svar till kommunfullmäktige senast den 30 september 

2020.Inom kultur- och utvecklingsverksamheten finns idag fyra 

kommunala utebad. Dessa ligger i Veinge, Knäred, Vallberga och 

Våxtorp. I Veinge och Knäred finns utöver en stor bassäng även 

undervisningsbassäng. Alla utebaden saknar lift. Verksamheten har 

tittat på olika lösningar av lift/nedsänkning i bassäng. Det finns fasta 

liftar som monteras i golv eller vägg och det finns mobila liftar som 

kan flyttas och användas där behoven uppstår. Verksamheten beslu-

tade att titta närmare på en mobil lösning då det skulle passa i Laholm 

som har flera bassänger runt om i kommunen med mycket varierande 

antal besökare. En mobil lift kräver inte heller någon anpassning av 

bassänger, golv eller väggar. Verksamheten förordar mobil lift som 

från och med sommaren 2021 förslagsvis placerasvid Flammabadet, 

utebadet i Knäred. 

 

 

 

 

       Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

Forts 

Det är kommunens mest välbesökta bad, som ligger i direkt anslut-

ning till Flammabadets camping vars gäster också nyttjar bassäng-

erna. En mobil lift kan då vid behov, t.ex. gruppverksamhet, kurs-

verksamhet eller simskola för målgruppen transporteras till någon av 

de övriga bassängerna. En mobil lift kan när sommarsäsongen är 

över och utebaden stängs flyttas till Folkhälsocentrums bassänger  

och användas där. En fast lift finns i dag i den stora bassängen och 

en taklift i aktivitetsbassängen. Prisuppgifter har samlats in och en 

mobil lift ligger på ca 130 000 kronor exklusive moms, priset varie-

rar något mellan leverantörerna och upphandling krävs.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 13 augusti 2020 § 89 

Kommunfullmäktiges protokoll den 23 juni 2020 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 10 juli 

2020      

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 110 Dnr 2020-000161  

 

Nämndsplan 2021-2023 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner förslag till nämndsplan 

2021-2023 och överlämnas till kommunstyrelsen.    

Ärendebeskrivning 

Enligt antagna principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska 

nämnderna lämna förslag på ekonomisk plan och underlag till kom-

munplan senast den 31 augusti. 

Nämndernas analyser och andra bedömningar bildar underlag för 

kommunstyrelsens arbete med att framställa ett förslag på budget och 

kommunplan till kommunfullmäktige där de sammantagna ekono-

miska förutsättningarna vägs samman      

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 13 augusti 2020 § 90 

Förslag till nämndsplan 2021-2023      

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 111 Dnr 2020-000165  

 

Gemensamt uppdrag KUN/SON - redovisning av Jobb Laholms 

genomlysning och plan för utökat antal praktikplatser 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att godkänna redovis-

ningen av verksamhetens plan för att utöka antalet praktikplatser 

inom näringslivet i Laholm. 
 

Ärendebeskrivning  

Kultur- och utvecklingsnämnden gav verksamheten i uppdrag den 

22juni 2020 § 97 att redovisa en plan för utökat antal praktikplatser. 

Praktik är ett av verktygen för att komma närmre en anställning och 

bli självförsörjande. Kommunens olika verksamheter nyttjas för an-

ställningar med lönesubvention och även för praktik i ett arbetsför-

beredande eller arbetsprövande syfte. Näringslivet och andra organi-

sationer och myndigheter är den andra arenan. Arbetet med att utö-

kapraktikplatser inom näringslivet pågår och är under ständig ut-

veckling. Under våren har tanken varit att marknadsföra avdelning 

arbetsmarknad och våra deltagare mer ute hos företag, bland annat 

genom att vara med i olika nätverk. På grund av rådande omständig-

hetermed covid-19 har det inte gått att starta upp i den takt som pla-

nerats. För att nå ut mer till det lokala näringslivet samverkar avdel-

ning arbetsmarknad/JobbLaholm med vuxenutbildningen och nä-

ringslivsenheten genom ett gemensamt arbete med överenskom-

melse med arbetsförmedlingen och Hylte och Falkenbergs kommu-

ner, Delegationen För Unga, (DUA). Utifrån detta arbete erbjuds och 

kommer det att erbjudas snabbutbildningar inom olika jobbspår där 

det finnsett rekryteringsbehov. I ESF-projektet ”Målmedveten på 

hemmaplan” ses nu möjligheten över att kunna arbeta aktivt med va-

lidering inom de branscher i Laholms kommun som har rekryterings-

behov. Valideringen görs då ute på arbetsplatserna och är framtagen 

av respektive yrkes branschråd. Under våren 2021 kommer arbets- 

och utbildningsmässan på Campus Laholm att ha särskilt fokus på 

entreprenörskap, detta görs i samverkanmed lokala företag, närings-

livsenheten och bemanningsenheten. Under våren har även en sam-

verkan med näringslivsenheten startats upp där deltagare på JobbLa-

holm erbjuds lediga arbeten utifrån näringslivsenhetens kontakter 

med företag som har rekryteringsbehov. Ytterligare samverkan med 

fokus på entreprenörskap kommer ske under hösten 2020 tillsam-

mans med vuxenutbildningen.  

      Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

Målet är att utveckla undervisning inom olika kurser så både elever 

(vuxenutbildning)och deltagare (JobbLaholm) utmanas i ett entre-

prenöriellt förhållningssätt som utvecklar olika förmågor t.ex. initia-

tivförmåga, samarbete, problemlösning, projektledning. Under hös-

ten 2019 tillsattes en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag kring ge-

mensam samsyn och samordning avseende anskaffning av arbets-

platser/praktikplatser i kultur- och utvecklingsnämndens verksam-

het. Utifrån resultatet har ett fortsatt uppdrag getts till verksamheten. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 13 augusti 2020 § 91 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 21 juli 

2020  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 112 Dnr 2020-000142  

 

Remiss av regionalt trafikförsörjningsprogram för Halland 

2020-2024 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att skicka tjänsteskrivelse 

den 27 juli 2020 som svar till kommunstyrelsens remiss av regionalt 

trafikförsörjningsprogram för Halland 2020-2024. 
 

Ärendebeskrivning 

Region Halland har remitterat förslag till regionalt trafikförsörj-

ningsprogram2020-2024 till Laholms kommun. Kommunstyrelsens 

ledningsutskott remitterade ärendet till miljö- och byggnadsnämn-

den, barn- och ungdomsnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden, 

socialnämnden, ungdomsforum och kommunala funktionsrättsrådet 

för yttrande senast den 31 augusti. Region Halland, som regional kol-

lektivtrafikmyndighet, har tillsammansmed Hallandstrafiken och i 

samråd med Trafikverket, de halländskakommunerna, angränsade 

regioner och andra berörda intressenter, arbetat fram en revidering 

av trafikförsörjnings programmet för Halland. Det beskriver utveckl-

ingen av kollektivtrafiken perioden2020-2024 och med utblick mot 

2040-2050.Programmet är en revidering av nuvarande program. Som 

en del i uppdateringen av programmet har två kapitel tillkommit: 

Trafikeringsbehov tåg 2030-2050 samt Samplanering och ansvars-

fördelning. Dessa två kapitel tydliggör hur arbetet med kollektivtra-

fikensutveckling i Halland ska ske på kort- och lång sikt. Ett nytt mål 

har tillkommit som ska leda till minskad klimatpåverkan genom att 

fler väljer att resa med kollektivtrafiken. Det nya målet som är for-

mulerat i trafikförsörjningsprogrammet är att Marknadsandelen (för 

kollektivtrafiken) ska vara minst 30% år 2030 av det totala resandet 

med motoriserade fordon. 
 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 13 augusti 2020 § 93 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 27 juli 

2020 

Remiss, Regionalt trafikförsörjningsprogram för Halland 2020-2024 

_____      

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 113 Dnr 2019-000253  

 

Förstudie - Lokalanpassning Campus Laholm  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att be-

ställa en förstudie avseende ombyggnationer enligt tjänsteskrivelse 

den 4 augusti 2020. 
 

Ärendebeskrivning 

Under 2020 genomförde kultur- och utvecklingsnämnden en loka-

loptimeringsutredning i syfte att förbättra arbets- och lärmiljön på 

Campus Laholm i samband med den beslutade avveckling av pavil-

jonger på Skottegränd, flytten av Mottagning nyanlända till Campus 

Laholm och det utökade arbetet med att minska det ekonomiska bi-

ståndet. Utredningen har inneburit omfattande omflyttningar av 

verksamheter inom Campus Laholm, vissa investeringar i nya inven-

tarier samt lokalanpassningar i 1300-byggnaden och kulturskolans 

lokaler för att vara redo inför höstterminen 2020. Parallellt med detta 

har även en installation av air-condition gjorts i delar av rektorskor-

ridoren för att åtgärda långvariga arbetsmiljöproblem med höga tem-

peraturer under sommarperioderna. Då många verksamheter samsas 

under samma tak på Campus Laholm är det viktigt att lokalerna kon-

tinuerligt utvecklas och anpassas efter de förutsättningar som krävs 

för att kunna erbjuda en miljö som är attraktiv för såväl gymnasiee-

lever, vuxenstuderande, personer inom arbetsmarknadsarbetet och 

andra som besöker lokalerna. Det är också viktigt att lokalerna upp-

levs som trygga, funktionella och fräscha. Hög attraktivitet är en för-

utsättning för att attrahera elever i alla kategorier men särskilt viktigt 

inom gymnasieskolan som är utsatt för hård konkurrens från andra-

kommunala och privata skolor. En lägre attraktivitet leder till ett 

minskat söktryck vilket i sin tur medför ökande kostnader för La-

holms kommun. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår att kom-

munstyrelsen beställer en förstudie av Laholmshem i enlighet med 

tjänsteskrivelse den 4 augusti 2020, med målsättning att ombyggnat-

ionerna är slutförda i tid innan höstterminen 2021 inleds. 
 

 

 

       Forts 
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  Forts 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 13 augusti 2020 § 94 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 4 augusti 

2020 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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§ 114 Dnr 2020-000180  

 

IOP Röda korset 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att lägga rapporten till 

handlingarna och att ge verksamheten i uppdrag att tillsammans med 

socialnämnden återkomma med förslag på eventuell fortsättning 

samt finansiering i oktober 2020.       

 

Ärendebeskrivning 

Den 1 april 2018 beslutade kommunstyrelsen om överenskommelse 

avseende samverkan mellan Laholms Rödakorskrets, socialnämnden 

och kultur- och utvecklingsnämnden i Laholms kommun angående 

15 praktikplatser på heltid inom Röda Korsets verksamheter i La-

holm. Överenskommelser avser perioden 2018-04-01 – 2021-03-31. 

Målgruppen var personer som stod längst ifrån arbetsmarknaden. 

Platserna skulle innehålla sysselsättning och en möjlighet att närma 

sig att stå till arbetsmarknadens förfogande. Fram till dagens datum 

har 25 personer som uppbär ekonomiskt bistånd haft sysselsättning 

via IOP:n. Av dessa har även 5 personer gått ut i arbete. Under våren 

2020 har en utvärdering av partnerskapet företagits och presenteras i 

bifogad rapport.      

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 13 au-

gusti 2020 

Bilaga, Utvärdering av IOP den 21 augusti 2020   

    

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Socialnämnden    
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 115 Dnr 2020-000011  

 

Anmälningar år 2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden lägger redovisningen till  

handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Beslut och andra dokument som kommit in till kultur- och utveckl-

ingsnämnden sedan förra sammanträdet. 

 

Beslutsunderlag 

Förteckning den 21 augusti 2020 över anmälningar. 

Förteckning den 21 augusti 2020 över synpunkter och förslag.  

_____ 
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§ 116 Dnr 2020-000006  

 

Anmälan av delegationsbeslut 2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden lägger redovisningen till handling-

arna. 

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med kommunallagen 6 kap 37-40 §§ får en nämnd uppdra 

åt ett utskott, ledamot, ersättare eller en anställd hos kommunen att 

besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 

ärenden. Beslut som fattats på nämndens vägnar ska i enlighet med 

kommunallagen 6 kap 40 § anmälas till nämnden i den ordning som 

bestäms i nämndens delegationsordning.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning den 21 augusti 2020 över delegationsbeslut.   

_____ 
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§ 117 Dnr 2020-000015  

 

Anmälan om kränkande behandling, diskriminering och trakas-

serier 2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden har tagit del av anmälningarna och 

lägger dessa till handlingarna 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade den 29 mars 2017 § 47 

att godkänna riktlinjer för åtgärder mot kränkande behandling, dis-

kriminering och trakasserier, med en revidering av dessa rikt-linjer 

den 29 augusti 2018 § 121. Enligt Skolverkets allmänna råd-arbetet 

mot diskriminering och kränkande behandling (SKOLFS 2012:10) 

bör huvudmannen bland annat se till att det finns en tydlig ansvars-

fördelning för utredningen och att det finns tydliga rutiner för denna. 

Huvudmannen bör även ha system och upprätta rutiner för hur en 

anmälan om kränkande behandling/ diskriminering/trakasserier ska 

göras så att den kommer såväl rektorn som huvudmannen till del. 

Huvudmannen ska även se till att det varje år upprättas en plan mot 

kränkande behandling och diskriminering. Varje lärare eller annan 

personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt 

för kränkande behandling/ diskriminering/ trakasserier i samband 

med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rek-torn. Rektorn 

är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Dessa anmälningar re-

dovisas till nämnden nästkommande möte. 

 

 

Beslutsunderlag 

Anmälningarna redovisas muntligt på sammanträdet.  

_____ 
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§ 118 Dnr 2020-000010  

 

Informationsärenden år 2020 

 

1. Information från avdelning Arbetsmarknad 

- Högre arbetslöshet och trolig ökad tillströmmelse av ekono-

miskt bistånd.  

- Ungdomsarbetslösheten ökat. 

- Feriearbete har gått bra, lyckats få fram många platser i kommu-

nen. 

- Möjlighet att söka medel för 4 månaders arbete för ungdomar,  

1 september – 31 december.  

Marie Olsson, JobbLaholm 

- Bra omsättning och kunder på byggåtervinningen. 

- Sommargruppen, v. 26-32, utförde kreativt skapande, ex. ljus-

koppar, skyddsförkläde. Bra resultat. Är i uppstarten av en per-

manent grupp med liknande arbetsuppgifter.  

- Digitalisering av avvikelserapporter.  

Anette Martinsson, Jobbcenter 

- Haft stor hjälp av sommargruppen, där deltagare varit med. 

- Flytt av Arbetskooperativet i Vallberga, går tillbaka till kommu-

nal verksamhet.  

Björn Hagström, Daglig verksamhet 

- Haft mer besök än någonsin, hänger ihop med covid-19. Många 

träffas digitalt, men de fysiska mötena ökar succesivt.  

- Sökt projektmedel från Region Halland för e-vägledning.  

Kör igång i september.  

- Mottagning nyanlända har flyttat till campus.  

- KAA ökar alltid under sommaren. 90-95 ungdomar, alla är kon-

taktade.  

- Projekt med Teckningsmuseet och Krukmakeriet, orienterings-

kurser på gång, prova på arbete.  

Joel Axelsson, Vägledning & mottagning 

 

2. Presentation av rektor på Osbecksgymnasiet 

Carl Lundgren 

 

3. Webbföreläsning - om livet på nätet för barn och unga  

- Två filmer är tillgängliga från 1- 31 oktober, följt av livesänt 

webbinarium den 20 oktober.  

- Del av nämndsplan 2020.  

Marie Olsson 

 

      Forts 
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Forts 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut  

Ledamöter och ersättare får delta på webbföreläsningen. Arvode ut-

går för webbinariet den 20 oktober.  

 

4. Information från verksamhetschef 

- Verksamheten har haft första handledningstillfället inom Change 

management.  

- Uppstarten av Osbeck; APL placeringar, försöker utveckla sam-

arbete. 

- Redovisning av sommarens aktiviteter; kultur & fritid på näst-

kommande nämnd.  

- Genomlysning av avdelning kultur & fritid 

- BUN fattar beslut om skolbiblioteksverksamheten nästa vecka.  

Andreas Meimermondt 

 

5. Information från ordförande 

- Deltagit på invigning av LFK:s nya planer.  

Ove Bengtsson 

 

6. Ledamöternas inspel  

- Nytt program inom gymnasieskola ”Försäljning och service” som 

verksamheten och nämnden bör undersöka närmre.   

- Verksamheten svarar att samtliga gymnasieprogram ska undersö-

kas, och att en långsiktigt plan för Osbecksgymnasiet ska tas fram 

under första delen av 2021.  

Angela Magnusson (M)   

- Förslag att inkludera en gymnasieinriktning mot magasinhane-

ring/lager. 

Jörgen Nilsson (KD) 

- Hur ser kraven ut på SFI om att prata modersmål/svenska på ras-

ter? 

- Verksamheten svarar att rektor på Vuxenutbildning bjuds in till 

kommande nämnd för att redovisa om SFI.  

Thomas Lövenbo (SD)_____ 

 

_____ 
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§ 119 Dnr 2020-000146  

 

Deltagande på distans 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämndens ledamöter intygar att samtliga del-

tagare har deltagit på lika villkor under dagens sammanträde.     

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagens 6 kap. 24 § kommunallagen har nämndsle-

damöter rätt att delta i sammanträden på distans, under förutsättning 

av fullmäktige har fattat beslut om detta, vilket kommunfullmäktige 

i Laholms kommun har. Distansdeltagandet ska ske ge-nom ljud-och 

bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare-

kan delta på lika villkor i enlighet med kommunallagen och Laholms 

kommuns riktlinjer för sammanträden på distans. 

 

Kultur-och utvecklingsnämndens ledamöter intygar på fråga från 

ordföranden att så har skett under dagens sammanträde. 

 

Ledamöter som har deltagit på distans via Teams: 

Angela Magnusson (M) 

Ingrid Sjöberg (M)     

      

_____ 

 

      

 

 




