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Laholms kommun 

Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde den 27 september 
2021 

Protokollet som justerats den 29 september 2021, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Emelie Eliasson 

Nämndsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 29 september 2021 till och med  

den 22 oktober 2021 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Emelie Eliasson 

Kultur- och utvecklingsförvaltningen 



 

 

LAHOLMS KOMMUN 

Kultur- och utvecklingsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-09-27 

Sida 
1 (21) 

 

Plats och tid Sammanträdesrum Svanen & Teams, klockan 09:00 – 15.15 

 Ajournering 12.00-13.00 

Beslutande Ove Bengtsson (C), ordförande  

 Samtliga ledamöter nedan via Teams: 

 Magnus Johansson (S)  

 Elvis Begic (L) 

 Kerstin Lindqvist (C)  

 Birgitta Fritzon (S)  

 Bertil Johansson (LP)  

 Thomas Lövenbo (SD)  

 Thor Gunnar Bjelland (M) 

 Maj-Lis Jeppsson (SD)  

 

Övriga deltagande  Samtliga ersättare nedan via Teams: 

 Kent-Ove Bengtsson (MP), ersättare 

 Karl-Fredrik Tholin (S), ersättare 

   

 Andreas Meimermondt, förvaltningschef 

 Emelie Eliasson, nämndsekreterare 

 Samtliga deltagare nedan via Teams: 

 Wiveca Ekeblad, verksamhetschef Kultur & fritid § 124 (punkt 4) 

 Marie Erge, enhetschef bibliotek § 124 (punkt 4) 

 Mats Altemyr, enhetschef fritid § 124 (punkt 4,6) 

 Jonas Heintz, enhetschef kultur & turism § 124 (punkt 4) 

 Nathalie Sandberg, destinationsutvecklare § 124 (punkt 4) 

 Narcisa Duranovic, förvaltningsekonom §§ 110-112 

 Marcus Alvstrand, verksamhetscontroller §§ 110, 113 

 Sofia Larsson, barn- och ungdomsstrateg § 124 (punkt 1) 

 Katinka Lovén, översiktsplanerare § 124 (punkt 5) 

 Marie Olsson, verksamhetschef Arbetsmarknad §§ 116, 124 (punkt 3, 7) 

 Anette Martinsson, enhetschef Daglig verksamhet § 124 (punkt 7) 

 Joel Axelsson, enhetschef Vägledning & mottagning § 124 (punkt 7) 

 Cornelia Larzénius, enhetschef JobbLaholm § 124 (punkt 7) 

 Ida Axelsson, tf rektor vuxenutbildningen § 117 

 Gabriella Pifrader, enhetschef kvalitet & service § 124 (punkt 2) 

 Roland Norrman, kommunråd 

 

Utses att justera Elvis Begic (L)  

Plats och tid för justering Stadshuset den 29 september 2021 klockan 13:00 

 

Paragrafer  §§ 110-125 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Emelie Eliasson 

 

Ordförande __________________________________ 

 Ove Bengtsson (C) 

 

Justerande __________________________________ 

 Elvis Begic (L)
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-09-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 110 Dnr 2021-000160  

 

Budgetuppföljning år 2021 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att godkänna budget-

uppföljning 2 2021 och överlämnar till kommunstyrelsen.   

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att tillägg med anled-

ning av branden på Osbecksgymnasiet och befarat underskott på 

300 tkr föreslås hanteras från resultatutjämningsfonden.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning.  

ska budgetuppföljningar med prognoser på årsskiftet redovisas för 

kommunfullmäktige vid två tillfällen varje år. Den första uppfölj-

ningen ska utgå från redovisning per sista april och den andra per 

sista augusti.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 20 september 2021 § 83 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse  

den 14 september 2021 

Uppföljning 2 med prognos 2021 för kultur- och utvecklingsnämnden 

 

Förslag till beslut på sammanträde 

Ordförande föreslår att addera att tillägg med anledning av branden på 

Osbecksgymnasiet och befarat underskott på 300 tkr föreslås hanteras 

från resultatutjämningsfonden.  

 

Beslutsgång 

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

ingsnämnden beslutar i enlighet med detsamma. 

 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-09-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 111 Dnr 2020-000308  

 

Internbudgetförändring 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar om föreliggande intern-

budgetförändring avseende internbudgeten för år 2021.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 juni 2021 § 55 att kultur- och 

utvecklingsnämnden erhåller ett tilläggsanslag om 850 000 kronor 

för utökade möjligheter att tillskapa feriesommarjobb för kommu-

nens ungdomar samt tilläggsanslag om 265 000 kronor för merkost-

nader gällande Lärarnas riksförbund och Lärarförbundets nya avtal.  

 

Internbudgeten efter tilläggsanslag uppgår därmed till: 

Kostnader: 293 553 tkr  

Intäkter:       54 578 tkr  

Nettoram:  238 975 tkr 

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 20 september 2021 § 84 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 septem-

ber 2021 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomichef 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-09-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 112 Dnr 2021-000270  

 

Hyror & avgifter år 2022 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

anta föreliggande förslag till hyror och avgifter, inklusive höjning av 

taxan för tekniker/säkerhetsansvarig på aulan till 600 kr samt tillägg 

av samma taxa för Blackbox, inom kultur- och utvecklingsnämndens 

verksamhetsområde att gälla från och med den 1 januari 2022.  
 

Ärendebeskrivning 

I samband med upprättande av budget för nästkommande år görs en 

översyn av gällande hyror och avgifter inom kultur- och utvecklings-

nämndens verksamheter.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 20 september 2021 § 85 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 10 sep-

tember 2021 

Bilaga, Kultur- och utvecklingsverksamhetens förslag till hyror och 

avgifter för 2022 

Bilaga, Jämförelse Hyror och avgifter 2016-2022 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-09-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 113 Dnr 2021-000031  

 

Intern kontroll år 2021 - uppföljning 2 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att godkänna redovis-

ning av genomförda granskningar utifrån internkontrollplan 2021. 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att godkänna återrappor-

tering av åtgärder utifrån tidigare genomförda kontroller. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och 

undvika allvarliga fel. En god intern kontroll ska bidra till att ända-

målsenligheten i verksamheten stärks och att verksamheten bedrivs 

effektivt och säkert med medborgarnas bästa för ögonen. Kultur- och 

utvecklingsnämnden beslutar, utifrån reglemente för intern kontroll 

i Laholms kommun, varje år om plan för internkontroll. Nämnden 

ska senast i samband med årsredovisningens upprättande rapportera 

resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommun-

styrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer. 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade den 25 januari 2021 § 4 i 

samband med svar till revisionens granskning av intern kontroll att 

följa upp arbetet med internkontroll och åtgärder utifrån tidigare ge-

nomförda kontroller i maj, september och årsuppföljning i januari.  

 

Kultur- och utvecklingsförvaltningen har sedan senaste uppfölj-

ningen i maj genomfört kontroller i enlighet med kultur- och utveckl-

ingsnämndens beslutade internkontrollplan 2021. De avvikelser som 

identifierats har antigen åtgärdats direkt eller kommer åtgärdas under 

hösten. Kultur- och utvecklingsförvaltningen har genomfört åtgärder 

utifrån tidigare genomförda kontroller. Genomförda kontroller och 

åtgärder sammanfattas i bifogade beslutsunderlag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Forts 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-09-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 20 september 2021 § 86 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 sep-

tember 2021 

Bilaga, Uppföljning internkontroll - september KUN 2021 

Bilaga, Uppföljning genomförda åtgärder internkontroll KUN per 

september 2021 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-09-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 114 Dnr 2021-000158  

 

Avtal inom kultur- och utvecklingsnämnden 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner förteckningen över kul-

tur- och utvecklingsnämndens aktuella avtal. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen gjorde, inom ramen för den beslutade planen för 

revision och uppföljning, en granskning av Laholms kommuns samt-

liga nämnders agerande i förhållande till avtalshantering under hös-

ten 2020. Avseende kultur- och utvecklingsnämndens verksamhet 

uppmanade kommunrevisionen kultur- och utvecklingsnämnden att 

säkerställa följande; att det genomförs en systematisk och dokumen-

terad avtalsuppföljning av ingångna avtal; att det genomförs en över-

syn av samtliga avtal som förlängs per automatik; att vid utformning 

av avtal framgår hur uppföljning av avtalet ska ske samt att vid un-

dertecknande av avtal framgår datum vid undertecknande samt be-

fattning för den som undertecknar. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade bland annat om följande 

åtgärder den 25 januari 2021 § 3: 

- För att skapa en bättre överblick av samtliga avtal kommer kultur-

och utvecklingsnämnden årligen, i samband med nämndens möte i 

maj, få en sammanställning av samtliga aktiva avtal som berör nämn-

dens verksamheter. 

- Från och med 2021 skall uppföljningsansvar avseende varje avtal 

tilldelas en specifik funktion inom kultur-och utvecklingsverksam-

heten och en rutin etableras där varje avtal årligen följs upp av an-

svarig tjänsteperson. Detta redovisas till nämnden årligen i samband 

med nämndens möte i maj med början 2022. 

 

Föreliggande förteckning av avtal innehåller de avtal som är nu gäl-

lande inom förvaltningen. Av listan framgår bland annat avtalsstart- 

och slut, uppsägningstid, signatör samt uppföljningsansvarig. 

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 20 september 2021 § 87 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 15 sep-

tember 2021 

_____ 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-09-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 115 Dnr 2018-000183  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens delegationsordning 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden antar reviderad delegationsordning 

för kultur- och utvecklingsnämnden. 

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med kommunallagen 6 kap. 37-44 § 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 anmäl-

ningsskyldighet, och det är nämnden som bestämmer i vilken ord-

ning detta ska ske. 

 

Delegationsordningen är ett levande dokument och behöver revide-

ras i samband med förändringar i organisationen.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 20 september 2021 § 88 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 15 sep-

tember 2021 

Bilaga, Förslag på revidering för delegationsordning för kultur- och 

utvecklingsnämnden 

 

_____ 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-09-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 116 Dnr 2020-000165  

 

Gemensamt uppdrag - KUN/SON ang. ekonomiskt bistånd 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att lägga rapporten och 

sända det vidare till kommunstyrelsen. 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar föreliggande rapporten 

är svar till kommunstyrelsen om hur nämnderna och förvaltningarna 

arbetar med arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser 

samt ekonomiskt bistånd med syfte om ökad självförsörjning. 

3. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att skicka den statistiska 

jämförelsen mellan kommuner som ett kompletterande underlag till 

kommunstyrelsen.  

 

 

Ärendebeskrivning 

2018 påbörjades en gemensam process mellan verksamheterna i so-

cialnämnden och i kultur- och utvecklingsnämnden för att individen 

snabbare ska nå självförsörjning via arbete och det ekonomiska bi-

ståndet minska. Myndighetsutövningen med det ekonomiska bistån-

det hanteras av socialnämnden och för de personer som är arbetslösa 

hanteras arbetsmarknadsplan med aktiviteter som ska leda till själv-

försörjning av kultur- och utvecklingsnämnden. Socialnämnden och 

kultur- och utvecklingsnämnden ser med fortsatt oro på kostnadsut-

vecklingen när det gäller utbetalning av ekonomiska biståndet. En 

rapport lämnas till de två nämnderna med beskrivning av läget. Nästa 

rapport kommer i november.  

 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 juni 2021 § 55 att till kom-

munstyrelsens sammanträde i oktober månad från kultur- och ut-

vecklingsnämnden och socialnämnden erhålla en information om hur 

nämnderna och förvaltningarna arbetar med arbetsmarknads- och 

sysselsättningspolitiska insatser samt ekonomiskt bistånd med syfte 

om ökad självförsörjning. Föreliggande rapport skickas som svar till 

kommunstyrelsen.  
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

  Forts 

 

Forts 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 20 september 2021 § 90 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 septem-

ber 2021 

Bilaga, protokollsutdrag kommunfullmäktige den 29 juni 2021 § 55 

Bilaga, Socialförvaltningens samt kultur- och utvecklingsförvalt-

ningens redovisning av nyckeltal gemensam process jan—augusti 

2021 (powerpoint). 

Bilaga, Projektbeställning Hel på hemmaplan 

Bilaga, jämförelse mellan kommuner 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande föreslår att kultur- och utvecklingsnämnden skickar den 

statistiska jämförelsen mellan kommuner som ett kompletterande un-

derlag till kommunstyrelsen. 

 

Beslutsgång 

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

ingsnämnden beslutar i enlighet med detsamma. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 117 Dnr 2021-000271  

 

Uppföljning av samhällsorientering år 2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden lägger redovisning till handling-

arna.   

 

Ärendebeskrivning 

Lag (2013:156) om samhällsorientering (SO) för vissa nyanlända in-

vandrare innehåller bestämmelser om kommuners ansvar att erbjuda 

samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. I Laholms kom-

mun genomförs SO av Vuxenutbildningen inom kultur- och utveckl-

ingsnämndens verksamhet. 

 

LFS 3.6, Arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser samt 

integration:  

§6 -svara för mottagande, samhällsorientering och annan medverkan 

i etableringsinsatser för nyanlända invandrare som åvilar kommunen 

med undantag av mottagande och boende för ensamkommande barn. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden har beslutat att samhällsoriente-

ringen skall redovisas årligen i september.  

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 20 september 2021 § 91 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 8 sep-

tember 2021 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 118 Dnr 2021-000229  

 

Remiss - Riktlinjer för måltidstjänster mellan produktions-

nämnd och beställande nämnder 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att lämna kultur- och ut-

vecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 augusti 2021 som re-

missvar till samhällsbyggnadsnämnden 

 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden remitterar förslag till reviderade riktlin-

jer för måltidstjänster mellan produktionsnämnd och beställande 

nämnder till berörda nämnder för svar senast 12 oktober 2021. 

 

Kultur- och utvecklingsförvaltningen beställer måltidstjänster för 

gymnasieskolans elever. Kultur- och utvecklingsförvaltningen avger 

följande svar på remiss för riktlinjer för måltidstjänster. 

- I det reviderade förslaget för riktlinjer framkommer bland annat 

att beställande nämnd ska ansvara för att genomföra och utvär-

dera kundnöjdheten två gånger per år och delge produktionsverk-

samheten analysunderlaget för förbättringar. Kultur- och utveckl-

ingsförvaltningen anser att måltidsenheten själv bör genomföra 

kundnöjdhet alternativt att tillse att respektive beställande nämnd 

får underlaget för utvärderingen för genomförandet. Måltidsen-

heten kan utifrån resultatet därefter göra adekvata analyser och 

dra förbättringsslutsatser om sin verksamhet. 

- Kultur- och utvecklingsförvaltningen föreslår att måltidsmo-

dellen utgör underlag för att mäta kundnöjdheten.  

- Den ekonomiska ersättningsmodell som valts innebär att kultur- 

och utvecklingsnämnden kommer kunna beräkna den årliga kost-

naden för måltider till eleverna. 

- Kultur- och utvecklingsförvaltningen välkomnar beskrivningen 

vid punkten 5.8 Bra mat i skolans cafeteria. För Osbecksgymna-

siets ungdomar önskar kultur- och utvecklingsförvaltningen ett 

mer hälsosamt utbud än vad som är fallet idag. Kultur- och ut-

vecklingsförvaltningen önskar en samverkan mellan elever och 

måltidsenheten avseende utbudet av mellanmål. 

 

 

 

  Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

Under punkten 5.9 Medhavd mat anges att det inte är tillåtet att ta 

med mat i matsal. Då cafeterian på Campus riktar sig till såväl ung-

domar som vuxenstuderande behövs en annan lösning. Vuxenstu-

derande ska ha möjlighet att äta medhavd mat under sin utbildnings-

tid. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 20 september 2021 § 92 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 au-

gusti 2021 

Bilaga, Remiss från samhällsbyggnadsnämnden den 23 juni 2021 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-09-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 119 Dnr 2021-000263  

 

Renhållningsordningens avfallsföreskrifter för Laholms kom-

mun 2022  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden ställer sig positiva till Renhåll-

ningsordningens avfallsföreskrifter för Laholms kommun 2022 och 

har inget att invända.  

 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 25 augusti 2021 att sam-

råda om förslaget till renhållningsordningens avfallsföreskrifter som 

ska ges ut på remiss för synpunkter. Samrådstiden pågår mellan 1 

september och 30 september 2021. 

 

Föreskrifternas behov av uppdatering grundar sig i: 

- ändringar av avfallslagstiftningen 

- ny organisation i Laholms kommun 

- tjänster tagits bort  

- krav har lagts till sedan 2018 eller förtydligats 

- ny bilaga gällande gemensamma avfallsutrymmen  

 

Kultur- och utvecklingsförvaltningen ställer sig positiva till uppda-

teringarna och ändringar i renhållningsordningens avfallsföreskrifter 

för Laholms kommun 2022 och har inget att invända 

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 20 september 2021 § 93 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 sep-

tember 2021 

Remiss, Renhållningsordningens avfallsföreskrifter för Laholms 

kommun 2022 

 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-09-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 120 Dnr 2021-000275  

 

Förlängt plansamråd för detaljplan kv. Jungfrun, Oxen och del 

av Bocken 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att lämna kultur- och ut-

vecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 22 september 2021 

som svar till samhällsbyggnadsnämnden gällande Plansamråd för de-

taljplan kv. Jungfrun, Oxen och del av Bocken.   

 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnads byggnadsnämnden har översänt en föreslagen de-

taljplan avseende kv. Jungfrun, Oxen och del av Bocken till kultur- 

och utvecklingsnämnden för plansamråd. Kvarteren är belägna söder 

om hästtorget och detaljplanen syftar bland annat till att reglera i vil-

ken omfattning bebyggelsen kan omvandlas till eller kompletteras 

med bostadsbebyggelse.  

Befintlig bebyggelse med kulturhistoriskt värde skyddas och fler 

verksamheter möjliggörs i de befintliga lokalerna. Planförslaget han-

teras med normalt planförfarande och skickas ut för samråd enligt 5 

kapitlet 11-17 §§ plan- och bygglagen (2010:900/2014:900). Samråd 

sker även kring gjord behovsbedömning som visar att planförslaget 

inte innebär betydande miljöpåverkan. Eventuella synpunkter ska 

lämnas till miljö- och byggnadsnämnden senast den 29 september 

2021. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 22 sep-

tember 2021 Samrådshandling - detaljplan kv. Jungfrun, Oxen och 

del av Bocken____ 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-09-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 121 Dnr 2021-000025  

 

Anmälningar år 2021 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden lägger redovisningen till handling-

arna.  

 

Ärendebeskrivning 

Beslut och andra dokument som kommit in tillkultur- och utveckl-

ingsnämnden sedan förra sammanträdet.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning den 21 september 2021 över anmälningar. 

Förteckning den 21 september 2021 över synpunkter och förslag. 

_____ 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-09-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 122 Dnr 2021-000014  

 

 Anmälan av delegationsbeslut år 2021 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden lägger redovisningen till handling-

arna. 

 

Ärendebeskrivning 

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

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

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

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

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

bestäms i nämndens delegationsordning.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning den 21 september 2021 över delegationsbeslut.  

_____ 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-09-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 123 Dnr 2021-000026  

 

Anmälan om kränkande behandling, diskriminering och trakas-

serier 2021 

 

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 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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Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-09-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 124 Dnr 2021-000011  

 

Informationsärenden år 2021 

 

 

1. LUPP  

- Genomgång av resultatet av LUPP. 

Sofia Larsson 

 

2. Yttrande till betänkande SOU - Börja med barnen  

- Genomgång av det svar som lämnats till kommunstyrelsen i ytt-

randet för betänkandet.  

Gabriella Pifrader 

 

3. Antal nyanlända tom juli 2021 

Marie Olsson 

 

4. Statistik/sammanfattning från sommaren - kultur & fritid  

Jonas Heintz, Mats Altemyr, Marie Erge, Nathalie Sandberg,  

Wiveca Ekeblad 

 

5. FÖP Stranden 

- Genomgång av FÖP Stranden. Lyfts som ett ärende till nämnden 

i november.  

Katinka Lovén 

 

6. Presentation av enhetschef Fritid  

Mats Altemyr 

 

7. Information från verksamhet Arbetsmarknad 

- Information om ny organisation inom verksamheten inför 2022.  

Cornelia Larzénius, Joel Axelsson, Anette Martinsson,  

Marie Olsson 

 

8. Information om gymnasieskola från deltagande på kommunsty-

relsens sammanträde  

Andreas Meimermondt, Ove Bengtsson 

 

 

 

 

 

  Forts 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-09-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

 

 

9. Information från förvaltningschef 

- Polisundersökning läggs ner efter branden på Campus Laholm.  

- 16-17 september - Internbudgetdagar 2022 

Andreas Meimermondt 

 

10. Information från ordförande 

- Ärendet om översyn av habiliteringsersättning bordlades från 

BU, i väntan på diskussion KUN/SON presidier.  

- Presidiet träffar budgetberedning den 29/9. 

Ove Bengtsson  

 

11.  Ledamöternas inspel 

- Inga inspel.  
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-09-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 125 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: 

Magnus Johansson (S)  

Elvis Begic (L) 

Kerstin Lindqvist (C)  

Birgitta Fritzon (S)  

Bertil Johansson (LP)  

Thomas Lövenbo (SD)  

Thor Gunnar Bjelland (M) 

Maj-Lis Jeppsson (SD) 

Kent-Ove Bengtsson (MP), ersättare 

Karl-Fredrik Tholin (S), ersättare 

_____ 

 
 

 




