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Laholms kommun 
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Emelie Eliasson 
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_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 30 november 2020 
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……………………………………………… 

Emelie Eliasson 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (21) 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-11-26  
 

Plats och tid Räddningstjänstens utbildningslokal, klockan 09.00 – 12:00, 13.00-15.00 

 Ajournering 12.00-13.00 

 

Beslutande Ove Bengtsson (C), ordförande 

 Angela Magnusson (M) (via Teams) 

 Magnus Johansson (S) (via Teams) 

 Elvis Begic (L) (via Teams) 

 Karl-Fredrik Tholin (S) (via Teams) 

 Ingrid Sjöberg (M) (via Teams) 

 Bertil Johansson (LP) (via Teams) 

 Thomas Lövenbo (SD) (via Teams) 

 Anna Nylander (SD) (via Teams)  

 

Övriga deltagande  Kent-Ove Bengtsson (MP), ersättare (via Teams) 

 Jörgen Nilsson (KD), ersättare (via Teams) 

 Maj-Lis Jeppsson (SD), ersättare (via Teams) 

   

 Andreas Meimermondt, verksamhetschef 

 Emelie Eliasson, kommunsekreterare  

 Samtliga deltagare nedan deltog via Teams: 

 Carl-Fredrik Stefansson, föreningskonsulent §§ 161-163 

 Christer Johansson, enhetschef Fritid §§ 161-163 

 Wiveca Ekeblad, avdelningschef Kultur & fritid §§ §§ 161-163, 171 (punkt 6) 

 Jonas Heintz, enhetschef Kultur & turism §§ 164, 171 (punkt 6) 

 Thérèse Ehrenborg, kultursekreterare § 164 

Marie Olsson, avdelningschef Arbetsmarknad §§ 166, 171 (punkt 1-3) 

Cornelia Larzénius, enhetschef JobbLaholm § 171 (punkt 1-2) 

Joel Axelsson, enhetschef Vägledning & mottagning § 171 (punkt 1) 

Anette Martinsson, enhetschef Jobbcenter&daglig verksamhet § 171 (punkt 1) 

 Ingela Månsson, avdelningschef Utbildning § 171 (punkt 5) 

 Anton Nidsjö, lärare Osbecksgymnasiet § 171 (punkt 4) 

 Maria Berglund, lärare Osbecksgymnasiet § 171 (punkt 4) 

 Gabriella Pifrader, enhetschef Kvalitet & service § 171 (punkt 4) 

 Maria Petersson, HR-konsult § 171 (punkt 8) 

 

Utses att justera Elvis Begic (L) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 30 november 2020 klockan 13.00 

 

Paragrafer  §§ 160-172 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Emelie Eliasson 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Ove Bengtsson (C) 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Elvis Begic (L)
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 160 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 12 november 2020 § 128 

Ekonomisk rapport, jan- okt 2020 

_____ 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-11-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 161 Dnr 2020-000162  

 

Övrigt bidrag 2/2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar följande ansökningar 

från Övrigt bidrag omgång 2/2020: 

a) Skummeslövs Tennisklubb, 10 000 kr, utegym 

b) Genevad/Veinge IF, 20 250 kr, restaurering av pumphus 

c) Föreningen Funktionsrätt Laholm, 8 233 kr, teknisk utrust-

ning för filmvisning 

d) Hishults AIS, 80 000 kr, nytt godkänt avlopp 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden avslår följande ansökningar 

från Övrigt bidrag omgång 2/2020: 

a)   Skottorps IF- 30 000 kr, reparation/underhåll av lokal 

b)  SKPF avd 259 Laholm, 6 336 kr, uppdatering av medlems-

register 

c)  Laholms IF orienteringsklubb, 50 000 kr, revidering av ori-

enteringskarta 

3. Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar följande ansökningar 

från Övrigt bidrag omgång 1/2020: 

a)   Knäreds IK- 43 000 kr, renovering av Knäreds IP 

b)   Knäreds Skyttegille- 22 500 kr, reparation av blindering 

c)  Ränneslövs GIF- 50 000 kr, installation av kommunalt vat-

ten 

d)   BK Walldia- 60 000kr, renovering av klubbstuga  

4. Kultur- och utvecklingsnämnden avslår följande ansökningar 

från Övrigt bidrag omgång 1/2020: 

a) Buktens Mountainbike klubb- 547 987 kr, pumptrack på 

Hökafältet 

b) Laholms Skytteförening- 285 000 kr, elektroniska tavlor 

c) Friluftsfrämjandet Laholm- 100 000 kr, nytt tak på Timmer-

hultsstugan 

d) Mellby Padelklubb- 16 000 kr, skapa en hemsida 

 

Ärendebeskrivning 

Fritidsenheten har handlagt respektive bidragsansökan och upprättat 

sammanställning och förslag den 23 oktober 2020. Sammanställ-

ningen innehåller sju ansökningar från omgång två 2020. Därtill till-

kommer åtta bordlagda ansökningar från omgång ett 2020.  

  Forts 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-11-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts  

 

Verksamheten föreslår att bevilja fyra ansökningar från omgång ett 

och tre ansökningar från omgång två. Dessa förslag bedömer Fritids-

enheten var mest angelägna. En samlad bedömning har gjorts av alla 

ansökningar. Ansökningar som gäller barn-och ungdomsverksamhet 

samt verksamhet för prioriterade grupper är prioriterade. Den sam-

manlagda summan av förslagen uppgår till 293 733 kr. Den totala 

budgeten för övrigt bidrag 2020 är 50 000 kr. Under omgång ett be-

viljades bidrag för 26 tkr. Underskottet kompenseras av ett överskott 

inom andra delar av kultur-och utvecklingsverksamheten för budget-

året 2020.  

 

Bidraget avser att stödja speciella verksamheter eller objekt som kul-

tur- och utvecklingsnämnden bedömer som angelägna och ej inne-

fattas av övriga bidragsformer. Bidrag kan lämnas till utvecklings- 

och försöksverksamhet, större arrangemang, större reparations- och 

underhållskostnader m.m. Bidrag lämnas ej till föreningars löpande 

verksamhet. Bidraget kan lämnas till privata initiativ och icke-bi-

dragsberättigade föreningar som kultur- och utvecklingsnämnden 

finner särskild anledning att stödja. Dock ej till vinstdrivande orga-

nisationer. Bidrag kan dessutom lämnas till verksamhet för priorite-

rade grupper och/eller annan verksamhet som kultur- och utveckl-

ingsnämnden finner särskild anledning att stödja. Kultur- och ut-

vecklingsnämnden skall efter särskild prövning besluta om bidragets 

storlek beroende på angelägenhetsgrad och disponibla medel. An-

sökningar om bidrag till större kostnadskrävande investeringar till 

exempel nyanläggning, om- och tillbyggnad eller andra större kost-

nader skall prövas i samband med upprättande av kommunplan.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 12 november 2020 § 129 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 23 okto-

ber 2020 

Ansökningshandlingar och kompletterande bilagor från respektive 

förening. 

Sammanställning och förslag 

 

Ersättares mening: 

Jörgen Nilsson (KD): bifall till föreliggande beslut        

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Berörda föreningar 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 162 Dnr 2020-000213  

 

Årets förening 2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att tilldela Årets förening 

2020 till XX (offentliggörs på kommunfullmäktiges sammanträde i 

december)  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden utdelar årligen pris till Årets före-

ning. Till kultur- och utvecklingsnämnden novembersammanträde 

lämnar verksamheten sitt förslag och nämnden fattar beslut. Prista-

gare kan även utses efter förslag inom nämnden fram till och med 

november månads nämndssammanträde. Tillkännagivning sker i 

samband med kommunfullmäktiges decembers sammanträde och 

pristagaren är ”hemlig” fram till dess. 

 

Priset delas ut som stöd, uppmuntran eller belöning till den förening 

som under året på ett tydligt sätt arbetat för en stark gemenskap under 

demokratiska former, en stor tillgänglighet, ett brett engagemang 

från medlemmarnas sida, en god breddverksamhet, främst för barn 

och ungdom men också för vuxna kommuninvånare, eller som 

kanske under året har gjort en speciellt uppmärksammad insats.   

 

Priset till Årets förening 2020 är 12 500 kronor och beloppet kan inte 

delas. Annonsering av inlämnande till förslag har skett i lokalpressen 

och kommunens hemsida. Förslag till pristagare kan lämnas av all-

mänheten senast 1 oktober. Pristagare kan även utses efter förslag 

inom kultur-och utvecklingsnämnden fram till novembermånads 

sammanträdde.    

 

Vid förslagstidens utgång den 1 oktober hade det inkommit två för-

slag:  

• Skogaby Golfklubb  

• Ungdomsbrandkåren sektion Laholm/Knäred/Veinge 

 

 

 

 

 

 

  Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

Forts 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 12 november 2020 § 130 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 14 okto-

ber 2020 

Bilaga, Laholms kommunsförfattningssamling 7.18 

Inkomna förslag från allmänheten  

 

Ersättares mening: 

Jörgen Nilsson (KD): bifall till föreliggande beslut   

 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 163 Dnr 2020-000251  

 

Ansökan om registrering/godkännande av förening - Laholms 

manskör 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner och registrerar Laholms 

Manskör som en bidragsberättigadförening enligt punkt 3 i LFS 7.8 

3§, endast med möjligheten att hyra lokaler inom nämndens ansvars-

område till föreningstaxa.   

 

Ärendebeskrivning 

Laholms Manskör har ansökt om att bli en bidragsberättigad förening 

för att kunna nyttja kommunala lokaler till föreningstaxa. Det är en 

ideell förening bildad 1929 med ändamål att bedriva körsång och har 

som syfte att bidrag till sångintresset i Laholms kommun. Före-

ningen har tidigare varit bidragsberättigade fram till och med 2014. 

Föreningen har 2020, 30st medlemmar som är 26 år eller äldre. Verk-

samheten består av körsång, både övningstillfällen och offentliga 

uppträdande. Föreningen är inte ansluten till något riksförbund.  

 

Föreningen kan av kultur-och utvecklingsnämnden godkännas som 

en bidragsberättigad förening enligt 3§ kategori 3 i Laholms kom-

muns författningssamling 7.8. Kultur- och utvecklingsnämnden kan 

efter prövning godkänna föreningar som inte helt uppfyller bestäm-

melser om angivna krav om det bedöms att verksamheten är särskilt 

angelägen. I samband med prövning enligt punkt 3 kan kultur-och 

utvecklingsnämnden besluta om att föreningen endast ska vara bi-

dragsberättigad till viss del. Fritidsenhetens förslag är att föreningen 

endast ska kunna hyra lokaler inom kultur- och  

utvecklingsnämndens ansvarsområde till föreningstaxa, som innebär 

en subventionerad taxa. Laholms Manskör har inte en verksamhet 

som motiverar ett berättigande till kommunalt kontantbidrag, däre-

mot är ett stöd i form av subventionerad lokalhyra befogat. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 12 november 2020 § 131 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 27 okto-

ber 2020 

Laholms kommuns författningssamling 7.8 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Laholms manskör   
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 164 Dnr 2020-000198  

 

Årets kulturpris 2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att tilldela Årets kulturpris 

2020 till XX (offentliggörs på kommunfullmäktiges sammanträde i 

december).  

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommun har sedan 1987 utdelat ett årligt kulturpris på 

10.000 kronor. Vid sitt sammanträde den 26 juni 2019 § 83 beslutade 

kultur- och utvecklingsnämnden föreslå kommunfullmäktige att fort-

sättningsvis utdela kulturpriset vartannat år med början 2020 samt att 

prissumman sättes till 25.000 kronor, vilket fastställdes av kommun-

fullmäktige den 27 augusti 2019 § 92. Kriterier för utdelade av priset 

återfinns i reglemente antaget av kommunfullmäktige, som gett 

nämnden med ansvar för kulturfrågor uppdraget att utse pristagare. 

Allmänheten ges möjlighet att inför nämndens beslut inkomma med 

förslag. Inför årets beslut har förslag på 8 pristagare inkommit. Kul-

tur- och utvecklingsnämnden beslut fattas dock enbart utifrån förslag 

lagda av ledamöterna i nämnden, som alltså har möjligheten att kom-

plettera med egna förslag. Av reglementet framgår att priset skall 

grunda sig på en utförd insatts inom ett kulturellt område, till skillnad 

från ett stipendium som sökes med avsikt att bekosta studier med 

mera inför den eventuella framtida gärningen. Sedan priset instifta-

des 1987 har 33 kulturpristagare utsetts. Samtliga har inom sitt om-

råde gett betydande avtryck i Laholms kulturliv och lagt grunden till 

mycket av den kulturella verksamhet som finns i kommunen i dag. 

Många av pristagarna har under många år verkat i det tysta och om-

fattningen och betydelsen av deras gärningar är inte sällan okända 

för allmänheten. Till skillnad från priset till ”Årets förening” är det 

inte en verksamhet som skapat rubriker under det gångna året som 

skall belönas, utan oftast ett långsiktigt arbete i kulturens tjänst som 

utgör kärnan i kulturlivet och tjänar som förebild för andra kulturut-

övare. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 12 november 2020 § 132 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 28 okto-

ber 2020 

Bilaga, Reglemente för Laholms kommuns kulturpris LFS 7.15 

Bilaga, Förteckning över tidigare pristagare 

Samtliga förslag inkomna från allmänheten 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 165 Dnr 2020-000271  

 

Ansökan om kommunal borgen - Skummeslövs Utveckling Ideell 

Förening (SUIF) 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att god-

känna ansökan om kommunal borgen under förutsättning att före-

ningen inkommer med offert etc. som styrker summan på  

1,1 – 1,3 miljoner kronor som enligt föreningen behöver lånas upp 

samt att föreningen uppfyller riktlinjer enligt Finanspolicy för La-

holms kommun, 6. Borgensåtaganden, 6.2.1 Ideella organisationer. 

 

Ärendebeskrivning 

Skummeslövs Utveckling Ideell Förening (SUIF) är en ideell före-

ning som arbetar för en positiv utveckling av Skummeslöv och ser 

det som viktigt att möta befolkningsökningen i Allarp, Skummeslöv 

och Båstad genom att bland annat utveckla området kring Skum-

meslövsstrands havsvattenpool.  

 

Föreningen äger idag havsvattenpoolen samt marken där anlägg-

ningen är belägen. För att säkra driften av poolområdet har före-

ningen skrivit ett 5-årigt arrendeavtal med Båstad Camping vilka i 

sin tur kommer att samverka med SK Stimmet för att möjliggöra fort-

satt simskola och andra aktiviteter. Föreningen önskar på längre sikt 

utveckla området kring badet till ett rekreationsområde med barn-

pool, utegym, spa, fågeltorn och möteslokal som ett led i att få ett 

helårs nyttjande av anläggningen. Som ett första steg i detta ansöker 

SUIF om kommunal borgen för ett lån på mellan 1,1 och 1,3 miljoner 

kronor för att byta ut badets reningsanläggning från 70-talet. 2015 

beviljades Skummeslövsbadet ekonomisk förening ett kommunalt 

bidrag på 300 000 kronor för att renovera poolen vilket också gjordes 

inför sommaren 2016. 

 

Laholms kommun planerar att uppföra en servicebyggnad för all-

mänheten på ett angränsande markområde och det kommer även att 

sökas bygglov för en utökad parkering för person- och husbilar vid 

området bredvid reningsverket. Det är ett område där satsningar pla-

neras för att öka tillgängligheten till strand och andra naturområden.  

 

  Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

 

Kultur- och utvecklingsverksamheten är positivt till stabila och lång-

siktiga verksamheter, både kommersiella och ideella. Tillsammans 

med kommunen kan dessa aktörer utveckla området och tillgänglig-

göra service och rekreation för boende och besökare. Den verksam-

het som bedrivs av bland annat SK Stimmet erbjuder viktig samhälls-

nyttig verksamhet med simskola samt barn- och ungdomsträning. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 12 november 2020 § 132 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 4 novem-

ber 2020 

Bilaga, Ansökan om borgen från SUIF 

Bilaga, Finanspolicy för Laholms kommun 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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§ 166 Dnr 2020-000165  

 

Gemensamt uppdrag - KUN/SON ang. ekonomiskt bistånd 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att lägga rapporten till 

handlingarna och överlämna den till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden och kultur- och utvecklingsnämnden ser med fortsatt 

oro på kostnadsutvecklingen när det gäller utbetalningen av det eko-

nomiska biståndet. Analysen visar också att Laholms kommun kunde 

och borde ligga på en lägre samlad kostnadsnivå för ekonomiskt bi-

stånd. 2018 påbörjades en gemensam process mellan verksamhet-

erna i Socialnämnden och i kultur- och utvecklingsnämnden för att 

individen snabbare ska nå självförsörjning via arbete och det ekono-

miska biståndet minska. Samtidigt som verksamheten återigen säk-

ras utifrån covid-19, fortgår arbetet utifrån fortsatta och planerade 

åtgärder som redovisats i ”Rapport om åtgärder för att minska kost-

naderna för ekonomiskt bistånd” 2020-03-27:  

- Fortsatt genomlysning av processen med fokus på arbetsmark-

nadsinsatser. Denna är genomförd och återkopplas till verksam-

heterna i november för fortsatt aktivitetsplan utifrån föreslagna 

förbättringar. 

- Ändring i riktlinjer gällande nödprövning utifrån genomförd ge-

nomlysning av ekonomiskt bistånd. Denna är genomförd.  

- Fortsatt nära samverkan över nämndsgränserna och mellan de 

båda enheterna. Detta arbete pågår.  

- Fokus på att öka antalet praktikplatser för målgruppen från eko-

nomiskt bistånd. Detta arbete pågår och en plan är skriven.  

- Kravställning på leverans av RPA och digitala lösningar inom 

handläggningen för ekonomiskt bistånd. E- ansökan är genom-

förd, ”Mina sidor” lanseras innan årsskiftet och aktivitetsplanen 

för RPA är förnyad.  

 

 

 

 

  Forts      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts   
 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 12 november 2020 § 134 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 5 novem-

ber 2020 

Bilaga, Socialverksamhetens samt Kultur- och utvecklingsverksam-

hetens redovisning av nyckeltal gemensam process jan-sept 2020 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 167 Dnr 2020-000124  

 

Lokalbehovsplan  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden antar föreliggande Lokalbehovs-

plan för kultur- och utvecklingsverksamheten 2020. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 april 2020 § 74 att respektive 

nämnd ska upprätta en lokalbehovsplan. Planen ska överlämnas till 

kommunstyrelsen senast den 31 december 2020.  

 

En lokalbehovsplan är en planering på kort och lång sikt, 2020-2025 

med utblick till 2040, av nämndens samlade lokalbehov. I lokalbe-

hovsplanen ska nämnden analysera behovet av verksamhetslokaler, 

med utgångspunkt i bland annat befolkningsutveckling och 

tillväxtmålet 2040, demografi, översiktsplanering, bostadsförsörj-

ningsprogrammet, 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. 

Lokalbehovsplanerna blir underlag till den kommunövergripande 

strategiska lokalförsörjningsplanen.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 12 november 2020 § 135 

Bilaga, Lokalbehovsplan för kultur- och utvecklingsverksamheten 

2020 

 

Ersättares mening: 

Jörgen Nilsson (KD): bifall till föreliggande beslut   

  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 168 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 12 november 2020 över anmälningar. 

Förteckning den 12 november 2020 över synpunkter och förslag.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 169 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 12 november 2020 över delegationsbeslut.     

_____ 
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§ 170 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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§ 171 Dnr 2020-000010  

 

Informationsärenden år 2020 

 

1. Information från avdelning Arbetsmarknad 

- Avstämning gällande nuläge och framåt från de tre enheterna.  

JobbLaholm: extratjänster, resursanställningar, ekonomiskt 

bistånd.  

Jobbcenter: Fortsatt utvecklingsarbete samt arbete med att få 

ihop Jobbcenter och JobbLaholms målgrupper och dess be-

hov.  

Vägledning & Mottagning: ökat inflöde från Arbetsför-

medlingen och kommunerna får utökat uppdrag (volym 

oklar), anvisningar av flyktingar för 2021 är 26 st (ev. +1 från 

2020).  

Marie Olsson, Cornelia Larzénius, Anette Martinsson,  

Joel Axelsson  

 

2. Feriearbete 2020  

- Genomgång av den ferierapport som skickats ut i handling-

arna.  

- Fick ut 175 personer i feriearbete totalt. Få bortfall i år. Hela 

budgeten för feriearbete användes.  

 Cornelia Larzénius 

 

3. Rapport från EY - Genomlysning av arbetsmarknad  

- Rapporten från EY är klar och har skickats med ut i hand-

lingarna.  

- Verksamheten är nöjda med rapporten, den är väl genom-

förd.  

- EY har varit med ute i verksamheterna när den presenterats 

för samtliga berörda medarbetare. Bra förankrat hos medar-

betarna.  

- Nu håller verksamheten på att gå igenom rapporten och ta 

fram förslag på åtgärder. Lyfts till nämnden i december. Går 

igenom, förslag på åtgärder. Tas upp som ett ärende i decem-

ber.  

Marie Olsson 

 

 

 

 

 

  Forts 
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4. Redovisning av tredje året – FGTE 

- Frågeställning: Hur arbetar lärarna i Svenska/Svenska som 

andraspråk, Matematik och Engelska på Osbecksgymna-

siet i Laholm med likvärdig, individuell återkoppling i lär-

plattformen V-klass? 

- Analys av 116 skriftliga omdömen i de gemensamma kur-

serna. 

- Analys utifrån åtta kategorier: färdiga fraser på V-klass; 

fritext; kombination av färdiga fraser och fritext; summa-

tivt; formativt; kombination av summativt och formativt ; 

”icke kunskapsrelaterad fritext”; ”kunskapsrelaterad 

fritext” (med ämnesord).  

- Resultat: Det finns en skillnad i de skriftliga omdömena 

både inom ämneslärargruppen och mellan lärarna på de 

olika programmen. Majoriteten av lärarna använder fritext 

och inte enbart de färdiga fraserna i V-klass. I samtliga äm-

nen och på samtliga program är majoriteten av omdömena 

summativa till sin karaktär. Det används mer kunskapsre-

laterad fritext (med ämnesord) på de yrkesförberedande 

programmen och på IM jämfört med de studieförberedande 

programmen. 

Anton Nidsjö, Maria Berglund, Gabriella Pifrader 

 

5. KUN/BUN uppdrag 

- Haft möte med rektorer på högstadieskolorna och fått in-

spel i uppdraget. Valt ut tre spår att arbeta vidare på:  

(1) Övergången mellan skolformerna (kvalitativt och kvan-

titativt). Ansvarig: Agneta Ljung (BUN). (2) Pedagogik i 

klassrummet; matte & naturvetenskap. Ansvarig Carl 

Lundgren (KUN). (3) Språket i världen. De som ej har 

svenska som modersmål tappar kunskap. Fokus på högsta-

diet, gymnasiet och vuxenutbildning. Ansvarig: Ulf Berg-

ström (KUN).  

- Avstämning till nämnden i februari. Djupare redovisning i 

januari.  

 Ingela Månsson 

 

 

 

  Forts 
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6. Utvärdering av verksamhet på Rådhuset 

- Kort genomgång av den utvärdering från föreningen Gamla 

Laholm som skickats ut i handlingarna.  

 Jonas Heintz 

 

7. Internbudget 2021 

- Nämnden fattar beslut om internbudget i december. Budgeten 

grundas på det kommunfullmäktigebeslut som togs i den 24 

november 2020.  

- KUN tilldelas nettoram på 235 310 tkr: 

- Ej ålagts några ytterligare besparingar förutom de som beslu-

tades i budgetprocess 2019 (inför 2020) på 1 750 tkr för 2021 

års budget.  

- Behåller hela 2020 års finansiering för gymnasieverksam-

heten (trots att antalet elever sjunker). Tidigare år hade det 

inneburit minskad budget med 2-2,5 mkr. Medlen skall an-

vändas för att få 55-60% elevantal på Osbeck.  

- I summan som vi får tilldelad ingår även viss kompensation 

för allmänna kostnadsökningar, minskat anslag med anled-

ning av ändrade statliga regler för arbetsgivaravgifter för unga 

och en ganska kraftig utökning med anledning av hyreshöj-

ningar. Men eftersom dessa möts med motsvarande kostnader 

så påverkar det inte i nämnvärd omfattning vårt utrymme. 

- Migrationsverket schablon 2,2 mkr.  

- Extern finansiering är inbyggd i budgeten.  

- Skall avsätta x kr för digitalisering och resurser (förslag i de-

cember).   

- Investeringar 2021: konstverk, lift till utebad, toalett vid Lug-

narohögen. Hyllor till bibliotek och bokbuss (år 2022) har fal-

lit bort av misstag. Bör justeras till kommande komplette-

ringsbudget samt kommande budgetprocess år 2022.   

Andreas Meimermondt  

 

8. Utbildning i arbetsmiljöansvar – förvaltningsorganisation 

- Information om vad det innebär för nämnden och dess leda-

möter att ansvara för arbetsmiljön när kommunen övergår till 

förvaltningsorganisation 1 januari 2021.  

Maria Petersson 

 

  Forts 
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9. Information från verksamhetschef 

- Ingela Månsson, avdelningschef Utbildning, avslutar sin 

tjänst på KUN och blir verksamhetschef för samhällsservice 

på samhällsbyggnadsförvaltningen. Lämnar successivt. An-

nons för hennes efterträdare ligger ute. Intervjuer i början av 

december.  

 Andreas Meimermondt  

  

 

10. Information från ordförande 

- Delegationsbeslut (brådskande ordförandebeslut) om 

delvis fjärrundervisning på gymnasieskola.  

- Många som arbetar hemifrån i kommunen, vilket är po-

sitivt, för att minska på smittspridningen.  

 Ove Bengtsson 

 

11. Ledamöternas inspel 

- Inga inspel.  

 

      

      

_____ 
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§ 172 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 som helhet 

men även för varje separat beslutsparagraf.  

Ledamöter och ersättare som har deltagit på distans via Teams: 

Ove Bengtsson (C), ordförande 

Angela Magnusson (M)  

Magnus Johansson (S)  

Elvis Begic (L)  

Karl-Fredrik Tholin (S)  

Ingrid Sjöberg (M)  

Bertil Johansson (LP) 

Thomas Lövenbo (SD)  

Anna Nylander (SD)  

Kent-Ove Bengtsson (MP) 

Jörgen Nilsson (KD)  

Maj-Lis Jeppsson (SD) 

_____ 

 

      

 

 




