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Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-10-19  
 

Plats och tid Räddningstjänstens utbildningslokal, klockan 13.00 – 16.15 

 

Beslutande Ove Bengtsson (C), ordförande 

 Angela Magnusson (M) (via Teams) 

 Magnus Johansson (S)  

 Elvis Begic (L) 

 Ingrid Sjöberg (M)  

 Birgitta Fritzon (S)  

 Bertil Johansson (LP)  

 Thomas Lövenbo (SD)  

 Anna Nylander (SD) §§ 139-141, 143-159 

 Maj-Lis Jeppson  (SD) § 142  

 

Övriga deltagande  Kent-Ove Bengtsson (MP), ersättare 

 Jörgen Nilsson (KD), ersättare 

 Karl-Fredrik Tholin (S), ersättare 

 Jeanette Örenmark (S), ersättare 

 Maj-Lis Jeppson  (SD), ersättare §§ 139-141, 143-159 

   

 Andreas Meimermondt, verksamhetschef 

 Emelie Eliasson, kommunsekreterare 

 Narcisa Duranovic, ekonom § 139 

 Carl- Fredrik Stefansson, föreningskonsultent §§, 142, 157 (punkt 4) 

Wiveca Ekeblad, avdelningschef kultur & fritid §§ 140-142,  

153, 157 (punkt 1-2 & 4) 

 Jonas Heintz, enhetschef kultur & turism §§ 140-141, 157 (punkt 2) 

 Marie Erge, enhetschef bibliotek § 157 (punkt 2) 

 Ingela Månsson, avdelningschef utbildning §§ 143, 145-147, 158 

 Annika Laurelius, verksamhetsutvecklare vuxenutbildning § 145 

 Ulf Bergström, rektor vuxenutbildning § 145 

 Marie Olsson, avdelningschef arbetsmarknad §§ 148-149, 157 (punkt 3) 

 Joel Axelsson, enhetschef vägledning & mottagning § 148  

 

Utses att justera Anna Nylander (SD) §§ 139-141, 143-159 

Bertil Johansson (LP) § 142  

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 26 september 2020 klockan 13.00 

 

Paragrafer  §§ 139-159 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Emelie Eliasson 

 

Ordförande __________________________________ 

 Ove Bengtsson (C) 

 

Justerande __________________________________ 

 Anna Nylander (SD) 

 

Justerande __________________________________ 

 Bertil Johansson (LP)
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-10-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 139 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 5 oktober 2020 § 113 

Ekonomisk rapport, jan-sept 2020 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-10-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 140 Dnr 2020-000237  

 

Förslag från studieförbunden maa coronapandemins effekter 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att inte låta 2020 års 

verksamhetsvolymer ligga till grund för fördelning av bidrag till 

studieförbund vare sig detta år eller kommande år.  

2. Kultur- och utvecklingsnämnden betonar vikten av att studieför-

bunden arbetar med verksamhetsomställning inför 2021.  

 

Ärendebeskrivning 

Hallands bildningsförbund inkom 3 april 2020 med en skrivelse om 

svårigheten för studieförbunden att bedriva verksamhet under coro-

napandemins framfart. Huvuddelen av studieförbundens verksamhet 

sker genom fysiska möten, och långt ifrån alla träffar kan genomfö-

ras digitalt. Studieförbunden ser ett betydande tapp i inkomster av 

kursavgifter, samtidigt som fasta kostnader för personal, lokaler och 

organisationen i övrigt finns kvar.  

 

Folkbildningsrådets styrelse har beslutat att göra en tillfällig ändring 

av statsbidragssystemet så att 2020 års verksamhet inte påverkar 

årets eller kommande års fördelning av statsbidrag. Från flera kom-

muner och regioner har det redan kommit besked om att liknande 

beslut är på väg. För studieförbunden har dessa beslut en avgörande 

betydelse. Hallands bildningsförbund föreslår att Laholms kommun 

inte låter 2020 års verksamhetsvolymer ligga till grund för fördel-

ningar av bidrag till studieförbund vare sig i år eller kommande år. 

Bidraget baseras varje år på de tre tidigare verksamhetsåren. Således 

föreslås att bidraget 2021 baseras på 2017-2019, bidraget 2022 på 

2018, 2019 och 2021, bidraget 2023 på 2019, 2021 och 2022, och så 

vidare. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 5 oktober 2020 § 114 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 25 sep-

tember 

Bilaga, Laholms författningssamling 7.12 

Bilaga, Hallands bildningsförbunds skrivelse 3 april 2020 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige      
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-10-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 141 Dnr 2020-000122  

 

Översyn av studieförbundsbidrag 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

anta förslag på reviderad Laholms författningssamling (LFS) 7.12 

och att den träder i kraft 1 januari 2021.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur och utvecklingsnämndens beredningsutskott gav den 4 april 

2020 verksamheten i uppdrag att utreda Laholms kommuns fördel-

ningsmodell till studieförbunden. Det rådande bidragssystemet i La-

holms kommun baseras på antalet studietimmar. Alla studieförbun-

dens timmar räknas under de tre tidigare åren (2020 räknas alltså åren 

2017–2019) och delas på 3 så ett snittvärde framkommer som bidra-

get baseras på. Summan är framtagen i kultur- och utvecklingsnämn-

dens budget, sedan delas bidraget utifrån den. Det nya bidragssystem 

som verksamheten föreslår att införa är mer avancerat och stärker 

flera viktiga parametrar. Det är i stort sett baserat på det system som 

staten använder, och de allra flesta halländska kommunerna. I de nya 

föreslagna riktlinjerna kommer verksamhetsbidragen beräknas både 

utifrån antal studietimmar och deltagare (till skillnad från endast tim-

mar): hälften beräknas på föregående år, och andra hälften på de två 

åren dessförinnan.  Det som är en stor skillnad är organisationsbidrag 

och tillgänglighetsbidrag. Organisationsbidraget syftar till att 10 pro-

cent av det totala bidraget ska gå till studieförbund som har en om-

fattande stadigvarande verksamhet. Dvs. att ha en del av bidraget av-

satt för studieförbund som innehar en viss volym (2 000 studietim-

mar och 100 unika deltagare) för att de ska kunna bygga långsiktig 

verksamhet. Tillgänglighetsbidrag syftar till att 8 procent av det to-

tala bidraget ska gå till den verksamhet där deltagare med funktions-

nedsättning haft behov av förstärkta pedagogiska insatser, och där 

det inneburit merkostnader.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 5 oktober 2020 § 115 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 25 sep-

tember 2020 

Bilaga, Förslag till LFS 7.12 

Bilaga, Siffror om studieförbundens totala verksamhet i Laholm 

  Forts 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-10-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

 

 

 

Förslag till beslut på sammanträde 

Thomas Lövenbo (SD) föreslår att addera till regelverket att inga bi-

drag går ut till studieförbund med terrorkopplingar.  

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på beredningsutskottets förslag och finner att kul-

tur- och utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med beredningsut-

skottets förslag till beslut.  

 

Reservation 

Thomas Lövenbo (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.  

 

_____ 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige    
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-10-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 142 Dnr 2020-000226  

 

Fastställande av prioriterad grupp för aktivitetsbidrag 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur-och utvecklingsnämnden beslutar att fastställa funktionsvari-

erade som prioriterad grupp 2021 för bidragsformen aktivitetsbidrag.  

 

Ärendebeskrivning 

Senast oktober varje år ska kultur-och utvecklingsnämnden fastslå 

de prioriterade grupperna för bidragsformen aktivitetsbidrag i enlig-

het med Laholms kommuns författningssamling 7:8 14 §. Till före-

ningar med verksamhet för prioriterade grupperna lämnas ett högre 

belopp jämfört med åldersgrupperna 7-12, år 13-18 år och 19-25 år. 

Under 2019 ansökte 12 föreningar aktivitetsbidrag för gruppen 

funktionsvarierade med sammanlagt 8070 deltagartillfällen.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 5 oktober 2020 § 116 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 19 au-

gusti 2020 

Laholms kommuns författningssamling 7:8 

_____ 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-10-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 143 Dnr 2020-000115  

 

Uppföljning av Kultur- och utvecklingsnämndens systematiska 

kvalitetsarbete 2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisning av  

Osbecksgymnasiet och vuxenutbildningens systematiska  

kvalitetsarbete delrapport 2 år 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Alla huvudmän inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systema-

tiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 

Syftet och inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara 

att uppfylla de mål som finns för utbildningen i skollagen och i andra 

föreskrifter, nationella mål. Rektorn ansvarar för att kvalitetsarbetet 

vid enheten genomförs och att det systematiska kvalitetsarbetet do-

kumenteras. Förutom huvudman och rektor ska lärare, övrig personal 

och elever medverka i kvalitetsarbetet på enhetsnivå. Det systema-

tiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras både på huvudmanna- och 

enhetsnivå. Om det visar sig att det finns brister i verksamheten ska 

huvudmannen se till att skolan/enheten åtgärdar dessa. Brister kan 

till exempel visa sig vid en uppföljning, genom klagomål eller på 

andra sätt. Huvudmannen är skyldig att ha skriftliga rutiner för att 

kunna ta emot och utreda klagomål mot utbildningen (Skollagen 4 

kapitlet 3-7 §§). Osbecksgymnasiet och vuxenutbildningen har ge-

nomfört en analys av verksamheten utifrån tre målområden, kun-

skaper, arbete och samhällsliv samt bedömning och betyg som åter-

finns i läroplanen för gymnasieskolan (Gy 2011) och läroplanen för 

Komvux (Lvux 2012). Analyserna bygger på enheternas pedago-

giska vision och slutsatserna framkommer i underlaget.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 5 oktober 2020 § 117 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 24 sep-

tember 2020 

Bilaga, Osbecksgymnasiet 

Bilaga, Vuxenutbildningen 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige      
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-10-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 144 Dnr 19104  

 

Uppföljning kränkande behandling 2/2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden lägger redovisningen 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 riktlinjer 

den 29 augusti 2018 § 121. Det beslutades även att på nämndens 

möte under april och oktober månad ska en sammanställning tas fram 

av de utredningar och åtgärder som har delegationsanmälts till nämn-

den. 

Enligt Skolverkets allmänna råd- arbetet mot diskriminering och 

kränkande behandling (SKOLFS 2012:10) bör huvudmannen bland 

annat se till att det finns en tydlig ansvarsfördelning för utredningen 

och att det finns tydliga rutiner för denna. Huvudmannen bör även 

ha system och upprätta rutiner för hur en anmälan om kränkande be-

handling/ 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 rektorn. Rektorn är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. 

Dessa anmälningar redovisas till nämnden nästkommande möte.          

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 5 oktober 2020 § 118 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 29 sep-

tember 2020 

 

      

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige      
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-10-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 145 Dnr 2020-000089  

 

Naturbruksprogram i Laholms kommuns egen regi 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att godkänna redovis-

ningen om naturbruksprogram och lägga den till handlingarna.  

2. Kultur- och utvecklingsnämnden ställer sig positiva till att starta 

en profil med gröna näringar.  

 

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. Nämnden beslutade den 27 augusti 2020 § 

108 att bredda uppdraget till att inkludera vuxenutbildningen i utred-

ningen med redovisning i oktober. Utredningen visar på att det finns 

en efterfrågan inom gröna näringar av arbetskraftsbehov men att be-

hovet av ett eget naturbruksprogram i Laholm inte är det största eller 

det mest önskade utifrån undersökningar gjorda dels inom näring-

arna men också i enkäter till elever i årskurs 8 och 9 i Laholms kom-

mun. Slutsatsen är att det finns många vinster med att inte starta ett 

renodlat naturbruksprogram i Laholms kommuns egen regi. Dels så 

är det kostnadsdrivande, det ställer krav på stora investeringar och 

stort krav på att få ett elevunderlag av sökande elever som kan bära 

kostnaderna, vilket elevunderlaget inte är idag. Det som talar för att 

på något sätt ta in kurser inom naturbruksprogrammets olika kurser 

och kombinera det med redan befintliga program som idag finns 

inom Osbecksgymnasiet eller på vuxenutbildningen är att möta den 

efterfrågan som ¨Greta Thunberg¨- effekten har är att möta de ung-

domar/vuxna som har intresse kring hållbarhetsperspektivet som 

gröna näringar är en stor del av. Rektor har mandat att se över lös-

ningar kring gröna näringar som attraherar framtida elever (Skolla-

gen 2 kap. 9§).  I utredningen har barnrättsperspektivet tagits i beak-

tan. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 5 oktober 2020 § 119 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 29 sep-

tember 2020 

Bilaga, KUN Utredning – Naturbruksprogram egen regi? 

Bilaga, Yrkesprognos grön näring 

Bilaga, Naturbruksutbildning, trender och prognoser 2017 

_____      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 146 Dnr 2020-000233  

 

Komtek -  en del av Kulturskolan i Laholms kommun 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att Komtek ska inordnas 

under frivilliga verksamheten inom kulturskolan från och med 2021.  

 

Ärendebeskrivning 

Under hösten 2019 antog kultur- och utvecklingsnämnden i nämnds-

plan 2020 beslut om att utreda om Komtek kunde vara en del av kul-

turskolan och vara en ny gren som kulturskolan kan vila på. Genom 

att ge barn och ungdomar i tidiga åldrar valmöjligheter till en rik flora 

av fritidsaktiviteter så kan barnet eller ungdomen förberedas för ett 

rikt framtida yrkesliv och bidra till sin egenförsörjning. Detta kan 

uppnås genom att i tidig ålder ge verktygen till teknisk kompetens, 

innovativt tänkande och inte minst entreprenöriell anda genom  

Komtek - en möjligheternas väg som inte stannar i skolan utan fort-

sätter ut i livet och skapande av det framtida Laholm. Genom kultur-

skolan kan konceptet Komtek växa och bli en skapande och lustfylld 

fritid för de barn och ungdomar som inte hittat sin väg i det fritidsut-

bud som erbjuds i Laholm idag.  

 

Kulturskolan räknar med att kunna starta Komteks verksamhet till 

höstterminen 2021 och då som en frivilligverksamhet, som riktar sig 

till barn och ungdomar i åldrarna 9–16 år.  

 

Då detta beslut och denna utredning rör barn har barnrättsperspekti-

vet dvs. Barnkonventionen beaktats och tagits särskild hänsyn till i 

denna skrivning och i utredningen som helhet.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 5 oktober 2020 § 120 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 25 sep-

tember 2020 

 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 147 Dnr 2020-000214  

 

Remiss av promemorian En mer likvärdig och effektiv skoltill-

syn 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att inga 

synpunkter eller andra föreslagna ändringar i remissen tillför prome-

morian något nytt för Laholms kommuns del.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommun har blivit ombedda att inkomma med synpunkter 

kring promemoria En mer likvärdig och effektiv skoltillsyn, 

U2020/04703/GV. I enlighet med den utredning som är gjord avse-

ende en likvärdig skola och att fristående huvudmän och kommuner 

eller regioner idag bedöms olika i de förhållande om en skolas kvalité 

så finns det inget som gör gällande att inte utredarna i promemorian 

har en klar bild över hur skolsverige bör hantera detta vid skoltillsy-

ner och då även hitta ett regelverk som stärker likvärdigheten, oavsett 

skolhuvudman. 

 

Utifrån ett tjänstemannaperspektiv kommer inte Laholms kommun 

utsättas för något som idag inte sker vid tillsyner eller om en skolas 

kvalité inte följer lagstiftningen. Med denna promemoria ökar enbart 

likvärdigheten och därav finns det inga synpunkter på den samma. I 

promemorian lämnas förslag som syftar till att öka möjligheterna för 

Skolinspektionen att stänga skolor, såväl fristående som kommunala, 

med stora brister. Utgångspunkter för de överväganden som har 

gjorts har varit att möjligheterna till ingripande ska vara så likvärdiga 

som möjligt för kommunala och enskilda skolhuvudmän och att 

Skolinspektionen ska ha så effektiva och tydliga verktyg som möjligt 

för sin tillsyn. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 5 oktober 2020 § 121 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 22 sep-

tember 2020 

Remiss från kommunstyrelsens den 14 september 2020 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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§ 148 Dnr 2020-000236  

 

Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) år 

2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen av det 

kommunala aktivitetsansvaret (KAA).  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt skollagen 29 kap. 9 § ska hemkommunen löpande under året 

hålla sig informerad om hur ungdomar mellan 16–20 år i kommunen 

är sysselsatta. Kommunen ska vidare regelbundet erbjuda lämpliga 

individuella åtgärder till de ungdomar som omfattas av aktivitetsan-

svaret (KAA). Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den 

enskilde till vidare utbildning alternativt hitta vägar till arbete genom 

studiebesök eller praktik.  

 

Ansvaret ligger organiserat under kultur- och utvecklingsnämnden, 

avdelning Arbetsmarknad/ Vägledningscentrum. Uppdraget för mål-

gruppen förändrades 2015 då nya riktlinjer i form av de 

Allmänna råden trädde i kraft. I en lagändring från 1 juli 2018 för-

tydligades vilka ungdomar som ska omfattas av ansvaret. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 5 oktober 2020 § 122 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse 24 september 

2020 

 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 13 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-10-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 149 Dnr 2020-000180  

 

IOP Röda korset 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att  

1 387 000 kronor per år tas av omställningsfonden för delfinan-

siering av Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) under en tre års 

period fr.o.m 1 april 2021. 

2. Under förutsättning att medel tillskjuts från kommunstyrelsen en-

ligt beslutspunkt 1, beslutar kultur- och utvecklingsnämnden att 

ge verksamheten i uppdrag, tillsammans med socialnämndens 

verksamhet, att förlänga samarbetet genom IOP med Röda Korset 

och i samband med delårs- och årsbokslut fortsätta beskriva upp-

nådda effekter, från och med den 1 april 2021 till den  

31 mars 2024.  

3. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att 183 000 kronor per 

år belastar kultur- och utvecklingsnämndens budget under förut-

sättning att socialnämnden fattar beslut om delfinansiering mot-

svarande föreningsbidrag på 317 000 kronor per år i form av  

lokalbidrag. 

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommun deltar tillsammans med Laholms Rödakorskrets i 

Sveriges Kommuner & Regioners (SKR) nätverk kring IOP. IOP är 

en samverkansmodell som utgör ett sätt att samarbeta i partnerskap 

med civilsamhällets organisationer. Den 1 april 2018 beslutade kom-

munstyrelsen om överenskommelse avseende samverkan mellan La-

holms Rödakorskrets, socialnämnden och kultur- och utvecklings-

nämnden i Laholms kommun angående 15 praktikplatser på heltid 

inom Röda Korsets verksamheter i Laholm i form av IOP. Nuva-

rande överenskommelse sträcker sig till 31 mars 2021. 

 

Deltagare/praktikanter som har anvisats eller är anvisade till Röda 

Korset inom IOP står långt ifrån arbetsmarknaden, uppbär ekono-

miskt bistånd och behöver lågtröskelaktivitet. I utvärderingen fram-

går det att partnerskapet har gett önskad effekt. Genom verksamhet 

som Röda Korset erbjudit inom IOP har de primära resultaten; med-

borgare erbjuds sysselsättning/ rehabilitering utifrån sina förutsätt-

ningar, meningsfull vardag och ökad tillit till egen förmåga, upp-

nåtts.  

  Forts 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-10-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

 

Verksamheterna ser ett fortsatt behov av praktikplatser till personer 

som uppbär ekonomiskt bistånd och som står långt ifrån arbetsmark-

naden och vill föreslå en förlängning av nuvarande överenskom-

melse med de förändringar i budget och omfattning som presenteras 

i beslutsunderlaget. 

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 5 oktober 2020 § 123 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 25 sep-

tember 2020 

Bilaga, Utredning Fortsatt Idéburet Offentligt Partnerskap med Röda 

Korsets mötesplatser i Laholm för arbetsplatsorienterad sysselsätt-

ning den 25 september 2020 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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§ 150 Dnr 2020-000123  

 

Utredning av möjligheter att renovera/underhålla ångbåten 

inom ramen för avdelning arbetsmarknads verksamheter 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen och  

lägger den till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden gav den 22 juni 2020 § 96 verk-

samheten i uppdrag att undersöka möjligheterna till ideellt engage-

mang runt ångbåten som kan utvecklas till en underhållsförening, 

med redovisning i oktober 2020.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 5 oktober 2020 § 124 

Redovisas muntligt på sammanträdet.  

_____ 
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§ 151 Dnr 2020-000224  

 

Samråd Plommonet 6 och del av Lagaholm 2:20 - Laholms kom-

mun 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelse 

den 24 september 2020 som svar på Samråd Plommonet 6 och del av 

Lagaholm 2:20.  

 

Ärendebeskrivning 

Planområdet är beläget centralt i huvudorten Laholm och innefattar 

en del av befintlig kyrkogård, samt en intilliggande bostadsfastighet. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling av nuvarande kyr-

kogårdsverksamhet genom att långsiktigt säkerställa ytor som be-

hövs för driften av kyrkogårdens verksamhet. Detaljplanen ändrar 

markanvändningen för fastigheten Plommonet 6 från bostadsända-

mål till begravningsändamål. 

 

I enligt med 5 kapitlet 11–17 §§ plan- och bygglagen 

(2010:900/2014:900) samråds detaljplanen och synpunkter kan läm-

nas på planförslaget. Samråd sker även kring gjord miljöbedömning 

om att planförslaget inte innebär betydande miljöpåverkan. Samråds-

tiden pågår mellan den 28 september till och med den 29 oktober 

2020.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 5 oktober 2020 § 125 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 24 sep-

tember 2020 

Remiss, Plansamråd Plommonet 6 och del av Lagaholm 2:20 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden      
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§ 152 Dnr 2020-000182  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens sammanträdesplan 2021 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden antar sammanträdesplan för  

kultur - och utvecklingsnämnden och dess beredningsutskott för år 

2021.      

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 7 § i reglementet för kultur- och utvecklingsnämnden,  

sammanträder nämnden på den dag och tid som nämnden bestäm-

mer. Nämndens sammanträdesplan ska lämnas till kommunstyrelsen 

senast den 1 december före det år som planen avser. Följande sam-

manträdesplan föreslås för år 2021: 
 

Beredningsutskott  Kultur- och utvecklingsnämnd 

18 januari  25 januari 

15 februari  22 februari 

15 mars 22 mars 

19 april  26 april 

17 maj  24 maj 

21 juni  28 juni 

16 augusti  23 augusti 

20 september  27 september 

18 oktober  25 oktober 

15 november  22 november 

13 december  20 december 

Sammanträdestid: kl. 09.00  Sammanträdestid: kl. 09.00 

Lokal: Storken, Stadshuset  Lokal: enligt Ordförandes plan 

 

Beslutsunderlag 

Förslag på sammanträdesplan för kultur- och utvecklingsnämnden 

2021      

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen           
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§ 153 Dnr 2020-000244  

 

Ansökan om LONA (Lokal naturvårdssatsning) medel för för-

studie - utveckling av rastplatsen vid Björsjön 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden återremitterar ärendet.       

 

Ärendebeskrivning 

Byalaget i Mästocka har via landsbygdsutvecklaren uttryckt en öns-

kan att utveckla rastplatsen vid Björsjön med rejälare övernattnings-

kojor samt en naturslinga som ska informera om djur- och naturlivet 

intill sjön och den angränsande ljungheden. Byalaget vill samtidigt 

öka tillgängligheten till området med fler parkeringsplatser och de 

stigar som finns i området vid sjön ska göras framkomliga för barn-

vagnar, rullatorer och rullstolar. I området finns idag en badplats med 

brygga och omklädningsrum samt en grillplats, vindskydd för över-

nattning samt en toalettvagn. Laholms kommun äger marken vid om-

rådet (se bilaga) och den gränsar till naturskyddsområde. Hallands-

leden passerar genom platsen. Det är idag inte möjligt att vandra från 

Knäred till Simlångsdalen utan minst en övernattning. För att utreda 

intressenter, kostnader, möjlig finansiering samt drift och underhåll 

vill fritidsenheten initiera en förstudie som beräknas vara klar innan 

sommaren. Extern finansiering finns att söka för förstudier och ge-

nomförandeprojekt för naturvårdssatsningar via Länsstyrelsens 

LONA-medel och fritidsenheten vill lämna in en ansökan om förstu-

die senast 1 december. En LONA-ansökan ska först godkännas av 

kommunstyrelsen. Förstudien kan genomföras även utan dessa me-

del.     

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 7 oktober 

2020 

Bilaga, Karta över området   

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande föreslår att ärendet återremitteras i väntan på återkopp-

ling från möte med bygdegårdsföreningen i Mästocka.     

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på eget förslag och finner att kultur- och utveckl-

ingsnämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag.       

_____ 
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§ 154 Dnr 2020-000011  

 

Anmälningar år 2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden lägger redovisningen till handling-

arna.  

 

Ärendebeskrivning 

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

ingsnämnden sedan förra sammanträdet. 

 

 

Beslutsunderlag 

Förteckning den 13 oktober 2020 över anmälningar. 

Förteckning den 13 oktober 2020  över synpunkter och förslag.  

_____ 
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§ 155 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 13 oktober 2020 över delegationsbeslut.     

_____ 
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§ 156 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 riktlinjer 

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 rektorn. Rektorn är 

skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Dessa anmälningar redo-

visas till nämnden nästkommande möte.  

 

Beslutsunderlag 

Anmälningarna redovisas muntligt på sammanträdet.  

_____ 
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§ 157 Dnr 2020-000010  

 

Informationsärenden år 2020 

 

1. Kassabrist på Aktivitetshuset 

- Efter inbrott saknas en del av kassan. Information till nämnden 

enligt fastställda rutiner.  

Andreas Meimermondt, Wiveca Ekeblad  

 

2. Information från avdelning Kultur & fritid 

- Bibliotek redovisar 10 saker de är stolta över i verksam-

heten, bland annat psyklyftet, självbetjäning samt utökade 

tjänster under corona. 

Marie Erge 

- ”Konst åt alla” äger rum 7-15 nov i Solbackens bygdegård 

för Hallands del. Kulturenheten har beviljat kulturstöd till 

två föresläsningar.  

- I processen med samarbete med BUN ang. skolbesök på 

Lugnarohögen och Teckningsmuseet.   

Jonas Heintz 

 

3. Uppdatering kring projekt 

- Verksamheter arbetar aktivt med diverse projekt och försö-

ker hitta lämpliga projekt att söka externa medel för.   

Andreas Meimermondt, Marie Olsson 

 

4. Underlag från föreningar 

På BU i april informerade verksamheten om att föreningarna ej 

hade som krav att lämna in samtliga underlag (ex. årsmöte) för 

utbetalning av bidrag pga. rådande omständigheter med coro-

napandemin. Verksamheten avser att låta det beslutet gälla året 

ut. Önskar nämnden förlänga beslutet får frågan lyftas på nytt.  

Carl-Fredrik Stefansson, Andreas Meimermondt 

 

5. Information från verksamhetschef 

- Medarbetarenkät på gång. 

- Inom kort redovisas genomlysningen (extern från EY) av 

den gemensamma processen för ekonomiskt bistånd. 

- Beslutstödssystemet Qlik Sense implementeras from 1/1 

2021. 

- KUN:s nya verksamhetscontroller tillträder 1/1 2021.  

- Digital KUN-dag genomförd. 

- Digital KUNskapsfika den 5/11.  

Andreas Meimermondt 
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6. Information från ordförande 

- Ordförande och verksamhetschef var inbjudna att represen-

tera KUN till föregående sammanträde med kommunstyrelse 

under ärendet Kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

Ove Bengtsson 

 

7. Ledamöternas inspel  

Thomas Lövenbo (SD): Hade KUN & BUN samt SON haft ge-

mensamma träffar ibland när ärendena rör två nämnder?  

- Finns ev. möjlighet till det när ärenden ska redovisas för båda 

nämnderna, ex. KAA, KUN/BUN uppdrag, ekonomiskt bi-

stånd etc. Får undersöka närmre om/när det är aktuellt.   

     

_____ 
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§ 158 Dnr 2020-000077  

 

Utökning av befintlig fristående gymnasieskola, Apelrydsskolan 

Båstads kommun 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att god-

känna ansökan från Stiftelsen Apelryd International till  

Skolinspektionen.      

 

Ärendebeskrivning 

Stiftelsen Apelryd International har hos Skolinspektionen ansökt om 

godkännande som huvudman för riksrekryterande estetisk spetsut-

bildning vid den fristående gymnasieskolan Stiftelsen Apelryd Inter-

national i Båstads kommun. Stiftelsen Apelryd Internationals ansö-

kan är en direkt följd av beslutet kring sammanslagningen av Stiftel-

sen Apelrydsskolan och Stiftelsen Apelryd International till en skol-

huvudman och som kultur- och utvecklingsnämnden fick ge ett re-

missutlåtande den 23 mars 2020 § 46 (dnr 2020- 000077). I och med 

att sammanslagningen godkänts av Skolverket och Skolinspektionen 

behöver den riksrekryterande utbildningen inom estetiska program-

met, bild och formgivning, även få ett formellt beslut att få fortsätta 

vara riksrekryterande från Skolinspektionen då tidigare beslut från 

Skolinspektionen gällt mot skolhuvudman Stiftelsen Aperlrydssko-

lan och från och med framåt ska vara beslutad mot Stiftelsen Apelryd 

International i och med sammanslagningen av två skolhuvudmän till 

en skolhuvudman. 

Beslutet motiveras av 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 15 okto-

ber 2020 

Kommunstyrelsens remiss, dnr 2020-000337 

Remiss från Skolinspektionen dnr 2020:7112 den 14 oktober 2020      

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 25 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-10-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 159 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 genom ljud-och 

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

kan delta på lika villkor i enlighet med kommunallagen och Laholms 

kommuns riktlinjer för sammanträden på distans. 

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) 

_____ 

 

      

 

 


