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Beslutande Ove Bengtsson (C), ordförande 

 Angela Magnusson (M)  
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 173 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 14 december 2020 § 137 

Ekonomisk rapport, jan-nov 2020 

 

_____ 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-12-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 174 Dnr 2020-000308  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens internbudget 2021 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att: 

- avsätta 6 520 tkr för kostnader inom kultur- och utvecklings-

förvaltningens gemensamma område samt 

- avsätta 910 tkr för kostnader relaterade till kultur- och ut-

vecklingsnämnden samt 

- avsätta 46 425 tkr för kostnader inom kultur- och fritidsverk-

samheten samt 

- avsätta 149 775 tkr för kostnader inom utbildnings-verksam-

heten samt 

- avsätta 33 980 tkr för kostnader inom arbetsmarknadsverk-

samheten. 

 

Ärendebeskrivning 

Internbudgetförslag 2021 har arbetats fram i samråd mellan enhets-

chefer/rektorer, verksamhetschefer och staben inom kultur- och ut-

vecklingsförvaltningen. Förslaget representerar en budget i balans 

utifrån förutsättningar givna i kommunfullmäktiges budgetbeslut 

med fokus på de effekter som kultur- och utvecklingsnämnden vill 

uppnå med förvaltningens arbete. Dessa baseras i sin tur på Laholms 

kommuns fastslagna mål och hämtas ur nämndsplan 2021-2023. 

Budgetförslaget är inte en ändringsbudget baserad på 2020 års ram 

utan på en behovsbudget som arbetats fram i dialog med respektive 

ansvarig chef. Förslaget omfattar driftbudget för de anslagna kom-

munala nettoanslaget om 235 310 tkr såväl som den projicerade 

schablontilldelningen av anslag från Migrationsverket om (progno-

stiserat) 2 200 tkr. Kultur- och utvecklingsförvaltningen har inom ra-

men för den tilldelade budgeten alla möjligheter att ta nästa steg, ut-

vecklas och fortsätta systematisera arbetet med alla de områden som 

ligger inom kultur- och utvecklingsnämndens ansvarsområde. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 december 2020 § 138 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens internbudgetförslag 

Bilaga, Internbudgetförslag KUN 2021 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-12-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 175 Dnr 2020-000041  

 

Programpris för gymnasieskola och gymnasiesärskola år 2021 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar om programpris enligt 

verksamhetens tjänsteskrivelse den 7 december 2020.      

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsverksamheten föreslår nedanstående pris för 

de gymnasieprogram som anordnas i Osbecksgymnasiets regi enligt 

nedanstående tabell. Budgeten omfattar samtliga kostnader som 

gymnasieskolans egna program genererar och består av: 

- Personalkostnader; undervisande personal, stödåtgärder till ele-

ver dock ej för de kostnader som kan tillskrivas enskild individ, 

kompetensutveckling och liknande kostnader för personal studie-

yrkesvägledning, skolledning och skoladministration, inklusive 

schablon för förväntade löneökningar 2021 motsvarande 2,2% av 

den budgeterande personalkostnaden 

- Elevhälsa 

- Kapitaltjänstkostnad 

- Lokalkostnader; hyra, exklusive internräntedel, kostnader för 

städ och verksamhetsservice 

- Måltider, total självkostnad 

- Lärverkyg; läroböcker, litteratur, datorer/IT, maskiner i undervis-

ning, skolbibliotek, studiebesök och dylikt 

Ersättningen för lokalkostnader till de fristående skolorna/andra 

kommunala skolor har vid beräkningen justerats ned motsvarande 

internräntedelen i hyran för de lokaler som gymnasieskolan dispone-

rar över. (motsvarande 279 tkr av den totala budgetmassan för samt-

liga programbudgetar inom Laholms kommun, Osbecksgymnasiet) 

Detta enligt Laholms kommun gällande principer som tillämpas 

också av barn- och ungdomsnämnden vid framräkning av elev-

pengen. För att fastslå det pris som Laholms kommun accepterar att 

anordnaren debiterar Laholms kommun kommer nedanstående prin-

ciper att tillämpas. Principerna baseras på Laholm kommuns tolk-

ning av praxis och prejudikat så som de fastslagits av berörda rätts-

instanser. 

  Forts 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-12-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

 

Kommunala skolor  

Vid interkommunal ersättning mellan kommunala skolor finns tyd-

ligt etablerad praxis fastslagen av Sveriges Kommuner och Regioner 

(SKR) och som ytterligare fastslås i det samverkansavtal som gäller 

mellan de halländska kommunerna samt i separat avtal mellan La-

holms och Båstads kommuner. Praxis innebär att den summa som 

skall debiteras/utbetalas kommer vara den lägsta summan av nedan-

stående beräkningsgrunder: 

1. Laholms kommuns programpris för gymnasieprogram 2020 

2. Den anordnande kommunens fastslagna programpris för gymna-

sieprogram 2020 

Fristående skolor 

Vid anslagsutbetalning till friskolor tillämpas nedanstående princi-

per: 

- I de fall då Laholms kommun erbjuder utbildning inom det gymna-

sieprogram som eleven blivit antagen till gäller att friskolan debiterar 

Laholms kommun utifrån Laholms kommuns programpris för gym-

nasieprogram 2020 

- I de fall då Laholms kommun inte erbjuder utbildning inom gym-

nasieprogram gäller den av Skolverket fastslagna riksprislistan, som 

i skrivande stund ännu inte är fastslagen.  

Skolverket fastslår riksprislistan i januari för varje innevarande år.      

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 december 2020 § 139 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 7 decem-

ber 2020    

Bilaga, matris för 2020   

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Berörda kommunala, regionala och privata gymnasieskolor 

Kommunfullmäktige      
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-12-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 176 Dnr 2016-000177  

 

Uppdrag om samverkan mellan folkbibliotek och skolbibliotek 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden översänder tjänsteskrivelse daterad 

den 2 december 2020 som svar på kommunstyrelsens uppdrag gäl-

lande samverkan mellan folkbibliotek och skolbibliotek. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen begärde vid sammanträde i april 2020 att barn- 

och ungdomsnämnden och kultur- och utvecklingsnämnden ska re-

dovisa samordningsvinster mellan skolbibliotek och folkbibliotek, 

både i avseende utlåning samt geografisk spridning i syfte att ge en 

totalbild av hur Laholm inom nuvarande ekonomiska ram skall lösa 

biblioteksfrågan på ett för kommunen bästa sätt.  

 

Kultur- och utvecklingsnämnden har under många år, genom avtal, 

drivit skolbiblioteken inom barn- och ungdomsnämndens verksam-

het. I samband med att avtalet behövde förnyas 2019/2020 beslutade 

utbildningschefen inom barn- och ungdomsverksamheten efter sam-

råd med kultur- och utvecklingschefen att barn- och ungdomsnämn-

den själva ska driva sina skolbibliotek. Förändringen träder i kraft i 

början av 2021. Barn- och ungdomsnämnden likväl som kultur- och 

utvecklingsnämnden har under 2020 fokuserat på den ändrade skol-

biblioteksorganisationen. Vilka arbetsmässiga, geografiska och eko-

nomiska samverkansmöjligheter som kan finnas mellan nämndernas 

ansvarsområde behöver prioriteras under 2021. Det är naturligtvis så 

att det finns områden som vi måste samverka kring redan nu och det 

finns samverkansområden som kan utvecklas i framtiden.   

 

Idag samlokaliseras folkbibliotek och skolbibliotek på två orter, i 

Våxtorp och i Knäred. Folkbiblioteket i Knäred kommer framöver 

att flytta till lokal utanför skolan. I Laholms tätort finns folkbibliotek 

och skolbibliotek. Både barn- och ungdomsnämnden och kultur- och 

utvecklingsnämnden kommer att driva skolbibliotek i Laholms tätort 

på Lagaholmsskolan respektive Osbecksgymnasiet. På övriga orter 

finns endast skolbibliotek. 

 

 

  Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

Forts 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 december 2020 § 140 

Barn- och ungdomskontoret/kultur-och utvecklingsverksamhetens 

tjänsteskrivelse daterad den 2 december 2020 

Uppdrag från kommunstyrelsen daterat den 16 april 2020, § 72 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  

Barn- och ungdomsnämnden      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 177 Dnr 2020-000105  

 

Tillfälligt avsteg från förseningsavgifter på biblioteket 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar om ett tillfälligt avsteg 

från Laholms kommuns fastslagna regler för förseningsavgifter för 

lån av media till och med 24 januari 2021.       

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden fattade 23 mars 2020 beslut om att 

inga förseningsavgifter ska utgå för låntagare som inte återlämnar 

medier i tid under perioden 1 mars till och med 31 maj 2020. Detta 

har därefter förlängts i olika perioder. Beslutet syftar till att låntagare 

på grund av covid-19-situationen inte ska drabbas av förseningsav-

gifter som resultat av karantän eller genom ansvarstagande beteende 

där låntagare med sjukdomssymtom väljer att inte återlämna medier 

i tid av hänsyn till andra i samhället.  

 

Verksamheten föreslår att avsteget från reglerna för förseningsavgif-

ter förlängs till och med den 10 januari 2021.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 december 2020 § 150 

Redovisades muntligt på sammanträdet.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet: 

Ordförande föreslår att förlänga beslutet till den 24 januari 2021 för 

att följa de nya riktlinjer och rekommendationer som kommit från 

Folkhälsomyndigheten och regeringen.  

Beslutsgång: 

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

ingsnämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 178 Dnr 2020-000143  

 

Utbetalning av aktivitetsstöd till föreningar pga covid-19 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att fördela det kommunala 

aktivitetsbidraget för hösten 2020 baserat på de aktiviteter som rap-

porterades under hösten 2019 med undantag för de föreningar som 

tillkommit eller rapporterat fler aktiviteter under 2020 i vilket fall 

2020 års siffror skall utgöra beräkningsgrund.     

 

Ärendebeskrivning 

Föreningarnas verksamheter är decimerade av situationen med co-

vid-19 och rådande restriktioner. Flera föreningar har fått ställa in 

och skjuta upp sina verksamheter under höstterminen vilket troligtvis 

kommer påverka deras aktivitetsbidrag för perioden. Detta kan leda 

till en svår ekonomisk situation för vissa föreningar. För att säker-

ställa att alla föreningar kan känna trygghet i sin ekonomiska situat-

ion föreslår verksamheten att aktivitetsbidrag för höstterminen 2020 

betalas ut baserat på den inrapporterade nivån av aktivitet under mot-

svarande period 2019. Ett likadant beslut fattades av kultur- och ut-

vecklingsnämnden den 22 juni 2020 § 91 för vårterminens aktivitets-

bidrag.  

 

För föreningar som tillkommit under 2020 och inte redovisat aktivi-

teter under 2019 eller som, trots pandemin, ökat sin aktivitet under 

2020 gäller rapporterade aktiviteter under 2020 som beräknings-

grund. Förslaget innebär vidare att gruppen 4-6 åringar som var bi-

dragsberättigade under det regelverk för föreningsbidrag som rådde 

under 2019 men inte är bidragsberättigade under 2020 års gällande 

regelverk kommer vara en del av beräkningsgrunden för aktivitets-

bidrag våren 2020 för de föreningar som rapporterat sådana aktivite-

ter under 2019.      
 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 december 2020 § 141 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 7 decem-

ber 2020     

      

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 179 Dnr 2020-000311  

 

 Uppdrag föreningsfastigheter och avtal 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att ge verksamheten i 

uppdrag att till maj 2021: 

- genomföra en inventering av samtliga avtal mellan Laholms 

kommun och ideella föreningar avseende upplåtelse, hyra, drift, 

underhåll eller annan samverkan omfattande anläggningar eller 

fastigheter. 

- presentera en sammanställning av samtliga anläggningar, fas-

tigheter eller motsvarande som ägs av, eller är placerade på mark 

som ägs av Laholms kommun. I sammanställningen skall även 

privat, ideellt eller kommersiellt ägda men föreningsdrivna loka-

ler där Laholms kommun ekonomiskt bidrar till underhåll eller 

hyra inkluderas. 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att ge verksamheten i 

uppdrag att till maj 2022: 

- ha förnyat om alternativt aktualitetsförklarat samtliga avtal 

mellan Laholms kommun och ideella föreningar avseende upp-

låtelse, hyra, drift, underhåll eller annan samverkan omfattande 

anläggningar eller fastigheter.  

- presentera en sammanställning av underhållsbehov inom samt-

liga anläggningar, fastigheter eller motsvarande som ägs av, eller 

är placerade på mark som ägs av Laholms kommun. I samman-

ställningen skall även privat, ideellt eller kommersiellt ägda men 

föreningsdrivna lokaler där Laholms kommun ekonomiskt bidrar 

till underhåll eller hyra inkluderas.       

                                                        

Ärendebeskrivning 

Laholms kommun har i dagsläget avtal med en rad föreningar inom 

civilsamhället avseende drift och underhåll av anläggningar, fastig-

heter, slingor med mera som en del av kommunens stöd till det ide-

ella föreningslivet. Dessa avtal har skrivits successivt under många 

decennier och spegla i olika sammanhang olika epoker av kommu-

nens förhållande till sitt näringsliv. Då många av avtalen löper över 

tid eller förnyas automatiskt finns risken att situationen för endera 

avtalsparten förändras utan att avtalet sägs upp, förnyas eller föränd-

ras så som situationen kräver. Det finns, utifrån olika föreningar 

olika behov och förmåga, många olika avtalsförhållanden mellan ci-

vilsamhället och Laholms kommun.  

  Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

Forts 

 

Vissa föreningar äger byggnader som står på kommunal mark, vissa 

föreningar driver sin verksamhet i kommunalt ägda lokaler med ett 

ansvar för att underhålla lokalerna, andra föreningar är hyresgäst hos 

kommunen där Laholms kommun står för underhållet och ytterligare 

andra ha andra upplåtelseformer. Det är viktigt att det finns en stor 

variation bland föreningslivets möjligheter att sluta avtal med kom-

munen men det är likaså viktigt att avtalen ses över med regelbun-

denhet och att avtal med automatiskförnyelse skrivs om så att dessa 

automatiskt ses över regelbundet. Detta skapar rättssäkerhet för såväl 

Laholms kommun som för berörda föreningar. Många av de fastig-

heter som drivs och underhålls av föreningar, oavsett om dessa ägs 

av Laholms kommun eller av andra aktörer, antas ha en underhålls-

skuld som manifesteras genom ökande ansökningar till övrigt bidrag 

inom det kommunala föreningsbidragssystemet.  

 

Då Laholms kommun från och med 2021 förändrararbetssätt avse-

ende underhåll, byggnation och anskaffning av fastigheter genom in-

förandet av förvaltningsspecifika lokalbehovsplaner uppstår ett be-

hov av att beskriva framtida underhålls-/fastighetsbehov i revide-

ringen av lokalbehovsplanen som årligen sker i augusti. En genom-

lysning av underhållsbehovet för föreningslokaler som ägs av andra 

än Laholms kommun gör det enklare för kultur- och utvecklings-

nämnden att bedöma behovet av att avsätta medel inom föreningsbi-

dragssystemet stöd till övrigt bidrag.      

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 december 2020 § 142 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 17 no-

vember 2020    

      

_____ 
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§ 180 Dnr 2020-000196  

 

Gemensam process för ekonomiskt bistånd  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att lägga rapporten till 

handlingarna.  

 

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. Utbetalningen av det ekonomiska biståndet 

var sammanlagt lägre 2019 än 2018 men takten i minskningen behö-

ver öka. Verksamheterna arbetar vidare utifrån fortsatta och plane-

rade åtgärder som redovisats i ”Rapport om åtgärder för att minska 

kostnaderna för ekonomiskt bistånd” 2020-03-27:   

 

Som en del av åtgärdspaketet skulle även Arbetsmarknad företa en 

genomlysning av processen med fokus på arbetsmarknadsinsatser. 

Denna är genomförd och den har även inbegripit de gemensamma 

aktiviteterna i processen. Analysen som är gjord av externa part är 

återkopplad till verksamheterna i november månad. Nedan följer 

identifierade utvecklingsområden och plan för åtgärder.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 december 2020 § 143 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 30 no-

vember 2020 

Rapport genomlysning av arbetsmarknadsverksamhet, Ernst & 

Young, oktober 2020 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Socialnämnden      
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§ 181 Dnr 2020-000030  

 

Namnsättning av väg, Vallberga 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden antar namnförslaget Mejerigränd 

för den nya vägen enligt föreliggande kartbilaga.  

 

Ärendebeskrivning 

Ett projekt med nya marklägenheter i Vallberga har fått bygglov och 

ett behov av nytt vägnamn för att kunna adressätta dessa föreligger 

därför.  

 

I Vallberga finns det redan idag en del vägnamn som slutar på gränd, 

bland annat Målaregränd. De nya lägenheterna kommer att ligga 

cirka 130 meter från gamla Vallberga mejeri som lades ner 1991. För 

att minna om Vallbergas historia som mejeriort föreslås namnet på 

den nya vägen bli Mejerigränd.      

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 december 2020 § 145 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 079/20 

Bilaga, karta över området   

    

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden     
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§ 182 Dnr 2018-000183  

 

Revidering av kultur- och utvecklingsnämndens delegationsord-

ning 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden antar reviderad delegationsordning 

för kultur- och utvecklingsnämnden.  

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med kommunallagen 6 kap. 36 – 41 § får en nämnd uppdra 

åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i vissa 

ärende eller viss grupp av ärende. Det finns ärenden i enlighet med 

kommunallagen 6 kapitel 38 § som en nämnd inte får delegera, detta 

är bland annat verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kva-

litet. Utifrån kommunallagen har den anställde som beslutar på 

nämndens vägnar en obligatorisk anmälningsskyldighet, och det är 

nämnden som bestämmer i vilken ordning detta ska ske. 

 

Delegationsordningen är ett levande dokument och behöver revide-

ras i samband med förändringar i organisationen. Då Laholms kom-

mun övergår till förvaltningsorganisation från och med den 1 januari 

2021 tillfaller fler ansvarsområden till nämnderna som behöver ad-

deras i delegationsordning. Även tillägg kring dataskyddsfrågor har 

gjorts samt förtydliganden i delegationen vid upphandlingsärenden.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 december 2020 § 146 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 4 decem-

ber 2020 

Bilaga, Förslag på revidering för delegationsordning för kultur- och 

utvecklingsnämnden 

 

 

_____ 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 183 Dnr 2020-000160  

 

Uppföljning av nämndens beslut år 2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kultur- och utvecklingsnämndens beslut den 16 december 

2014, § 119 ska nämnden redovisa de ärenden som ska bli föremål 

för särskilt uppföljning. Redovisningen sker två gånger per år. 

 

Redovisningen är uppdelad i flertalet kategorier; uppdrag till verk-

samheten från nämnden; externa uppdrag till nämnden (från andra 

nämnder och/eller kommunstyrelsen och kommunfullmäktige); 

ärenden som kultur- och utvecklingsnämnden har expedierat och in-

väntar återkoppling; avslutade uppdrag som ännu inte implemente-

rats eller genomförts i verksamheten samt avslutade uppdrag.   

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 december 2020 § 147 

Bilaga, Uppdrag & beslut till/från kultur- och utvecklingsnämnden 

juli-december 2020 

 

_____ 
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§ 184 Dnr 2020-000309  

 

Verksamhetens närvaro i nämnden år 2021 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att de stående informat-

ionspunkterna på nämndssammanträdena ska följa föreliggande in-

delning år 2021.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade den 7 januari 2019 § 5 att 

de stående informationspunkterna från verksamheten på nämnds-

sammanträdena skulle delas in avdelningsvis: utbildning, arbets-

marknad och kultur & fritid enligt ett schema för året. Under respek-

tive informationspunkt kan avdelningen lyfta vad de anser viktigt 

och intressant för nämnden att få kännedom om, och nämnden har i 

sin tur kunnat ställa frågor om avdelningen. Inför 2021 behöver ett 

nytt schema beslutas. Verksamheten föreslår följande indelning:  

 

Månad Avdelning 

Januari  -  

Februari Utbildning 

Mars Kultur & fritid 

April Arbetsmarknad 

Maj  Utbildning 

Juni Kultur & fritid 

Juli Ingen nämnd 

Augusti - 

September Arbetsmarknad 

Oktober Utbildning 

November Kultur & fritid 

December Arbetsmarknad 

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 december 2020 § 148 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 5 novem-

ber 2020 

_____ 
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§ 185 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 december 2020 över anmälningar. 

Förteckning den 12 december 2020 över synpunkter och förslag. 

_____ 
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§ 186 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 december 2020 över delegationsbeslut.     

_____ 
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§ 187 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 rådarbetet 

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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§ 188 Dnr 2020-000010  

 

Informationsärenden år 2020 

 

1. Redovisning av föreningsrådet  

- Inlämnar redovisning tre gånger om året. Fullständig redovisning  

finns i diariet. 

Marie Olsson 

 

2. Uppföljning Kulturplan 2017-2020 

- Årlig uppföljning av verksamhetens styrdokument för kultur, hur 

målen har uppfyllts under året som har gått.  

Jonas Heintz 

 

3. Verksamhetsplan 2021 

- Redovisning av verksamhetsplan för nästkommande år.  

Andreas Meimermondt 

 

4. Arbetsmiljöansvar 

- HR samt SKR menar att det är direkt olämpligt att sitta i nämnd 

som styr den verksamhet man är anställd i (och det begränsas inte 

bara till arbetsmiljöfrågor). 

Ove Bengtsson, Andreas Meimermondt 

 

5. Uppdatering av arbetssituation covid-19 

Följande riktlinjer gäller omedelbart och till och med den 24 januari: 

- All kommunal verksamhet som inte är nödvändig (såsom turist-

byrå, Teckningsmuseet, bibliotek, Folkhälsocentrum, fritidsgår-

dar och aktivitetshus) stängs.  

- Arbetsträningsverkstäder stänger.  

- Mottagning nyanlända samt Vägledningscentrum övergår till 

fjärrhandledning.  

- Allt arbete skall bedrivas i hemmet (om det går). Är man på sin 

arbetsplats ska det göras med avstånd och ev. schemaläggning 

görs. Ej fika eller äta lunch tillsammans.  

- En del personal kan behöva gå hemma med lön.  

- Arbetet med ekonomiskt bistånd tappar fart, men kan ej motive-

ras vara nödvändigt arbete.  

- Status för utbildad vårdpersonal från KUN? Dessa kan behöva 

hoppa in om vården begär det. Beslutsgången är: (1) Vården be-

gär hjälp; (2) Aktuella personer får förfrågan om frivillighet, (3) 

Om personer säger nej påbörjas en facklig förhandling.  

Andreas Meimermondt 

  Forts 
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Forts 

 

6. Information från verksamhetschef 

- Fokus på allt coronarelaterat. En del medarbetargrupper som kän-

ner stark oroa pga detta.  

- Marcus Alvstrand, ny verksamhetscontroller, börjar 4/1. Har be-

sökt verksamheten i föregående vecka.  

- Pågående rekrytering av avdelningschef Utbildning.  

Andreas Meimermondt 

 

7. Information från ordförande 

- Delat ut kultur- och föreningspris. Detta visas upp på kommun-

fullmäktiges sammanträde i december.  

- Tackar för året som gott, för bra samarbete samt god jul.  

Ove Bengtsson     

 

8. Ledamöternas inspel 

- Inga inspel.  

_____ 
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§ 189 Dnr 2020-000104  

 

Beslut om fjärrundervisning 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar, med utgångspunkt från 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens riktlin-

jer, att Osbecksgymnasiet, Vuxenutbildningen samt Kulturskolan 

bedriver fjärrundervisning fram till och med den 24 januari 2021.           

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med de riktlinjer och rekommendationer som presentera-

des den 18 december 2020 föreslås Osbecksgymnasiet, Vuxenutbild-

ningen samt Kulturskolan bedriva fjärrundervisning fram till och 

med den 24 januari 2021.  

 

Beslutsunderlag 

Presenterades muntligt på sammanträdet.       

_____ 
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§ 190 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)  

Kerstin Lindqvist (C)  

Birgitta Fritzon (S)  

Bertil Johansson (LP) 

Thomas Lövenbo (SD)  

Anna Nylander (SD)  

Kent-Ove Bengtsson (MP) 

Ingrid Sjöberg (M) 

Jörgen Nilsson (KD)  

Karl-Fredrik Tholin (S) 

Jeanette Örenmark (S) 

Maj-Lis Jeppsson (SD)     

 

_____ 

 

 

 

      
  




