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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 15 Dnr 2021-000042  

 

Bokslut och årsredovisning år 2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut      

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att godkänna årsredovis-

ningen för år 2020 och överlämnar den till kommunstyrelsen inklu-

sive följande redaktionella ändringar:  

o Justering av lagret på Jobbcenter, vilket medför 25 

186 kr mer i kostnader. 

o Synliggörande av intäkt på KUN gem om 550 tkr (av-

snitt 6. Ekonomiskt utfall) 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt den kommunala redovisningslagen ska för varje räkenskaps-

år den löpande bokföringen avslutas med ett årsbokslut och en års-

redovisning. Syftet med årsredovisningen är att den skall redogöra 

för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den 

ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut.  Den kommunala 

årsredovisningen skall således ge information till olika intressenter, 

till exempel förtroendevalda, tjänstemän, kommuninvånare, mass-

media och kreditgivare om vilket resultat som uppnåtts under året 

både ur ekonomisk- och verksamhetsmässig synvinkel. Vad gäller 

utformning och innehåll finns det vissa grundläggande krav som 

bör uppfyllas. Bland annat ska informationen vara relevant och vä-

sentlig för läsaren. Vidare skall redovisningen vara tillförlitlig och 

objektiv. Redovisningen skall även utgöra underlag för styrning och 

uppföljning och ansvarsutkrävande av nämndernas verksamheter.  

Det är därför viktigt att årsredovisningen är utformad på ett sådant 

sätt att fullmäktige kan få en verklig återkoppling mot den budget 

och de mål som beslutades för verksamhetsåret. Innehållet i årsre-

dovisningen utgör även viktiga ingångsvärden för riktlinjerna och 

direktiven för kommande års verksamhet.  För att upprätta årsredo-

visningen krävs bland annat underlag i form av verksamhetsredo-

visningar från nämnderna. Till den delen av årsredovisningen som 

behandlar nämndernas verksamhet och ekonomi skall respektive 

nämnd till kommunstyrelsen lämna en såväl skriftlig som numerisk 

redovisning av verksamhetsåret. Mot bakgrund av att redovisning-

arna även skall utgöra ett planeringsunderlag är det viktigt att dessa 

även innehåller framåtsyftande analyser av verksamheter som sär-

skilt bör uppmärksammas.    

  Forts 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-02-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

Forts 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 15 februari 2021 § 11 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 febru-

ari 2021 

Bilaga, KUN:s årsredovisning 2020       
_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 16 Dnr 2021-000043  

 

Reviderad investeringsbudget 2021 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner förslag till reviderad 

investeringsbudget för år 2021. 

      

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämndens investeringsbudget för år 2021 

uppgår till 4 130 tkr enligt kommunfullmäktiges beslut.  Det beslu-

tade beloppet omfattar dock inte den, sen tidigare, beslutade inve-

steringen för nya bokhyllor på stadsbiblioteket. I samband med 

budgetbeslut för år 2020 fastställdes denna investeringsbudgetram 

med ett belopp om 1 500 tkr för år 2021 och finns således med i 

kommunens investeringsplan. Under arbetet med nämndplan för 

åren 2021-2023, senarelades investeringen felaktigt på år 2022. 

Verksamheten föreslår nämnden att denna tekniska felaktighet kor-

rigeras genom att investeringen för bokhyllor på stadsbiblioteket 

återförs till år 2021. En del av investeringsprojekt som varit beslu-

tade inom investeringsramen för år 2020, har inte slutförts under 

det gångna året, varför återstående medel kvarstod vi årets slut. Föl-

jande investeringsprojekt förväntas dock kunna påbörjas/fullföljas 

under 2021 och kommer följaktligen kräva investeringsutrymme:  

-Arbetsträning och daglig verksamhet  

-Konstgräsplan, Veinge  

-Etablering NPF-enhet  

Sammantaget återstår medel för investeringsprojekt för år 2020 

motsvarande belopp om 2 327 tkr. Av dessa önskar nämnden över-

föra 1 900 tkr till 2021 års investeringsanslag. Förslag till total re-

viderad investeringsbudget för 2021 uppgår således till 7 530 tkr 

(inklusive justering för bokhyllor stadsbiblioteket).        

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 15 februari 2021 § 12 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 5 febru-

ari 2021  

Bilaga, Förslag till reviderad investeringsbudget 2021      
_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 17 Dnr 2021-000044  

 

Bruttobudgetförändring 2021 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner förslag till bruttobud-

getförändring avseende internbudgeten för år 2021. Kostnader såväl 

som intäkter ökar med 12 398 tkr i förhållande till, av kommun-

fullmäktige, beslutad bruttoram.       

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges beslut om tilldelning av medel utgör en eko-

nomisk nettoram. Som underlag för denna nettoram ligger nämn-

dernas bruttobudgetförslag. Detta innebär att samtliga kostnader 

och intäkter inom nämndernas verksamhetsområden skall tas upp i 

budgeten. Om nämnden genomför omdisponeringar inom sin in-

ternbudget under året skall dessa förändringar anmälas till kom-

munstyrelsen. Det finns även möjlighet för nämnden att förändra 

sin budgets bruttoomslutning under förutsättning att det tilldelade 

nettoanslaget inte påverkas. Även sådana förändringar skall anmä-

las till kommunstyrelsen. 

Förändringen av bruttobudget härleds till följande;  

- KUN:s andel av schablonbidrag från Migrationsverket; år 2021 

budgeterar nämnden med lägre belopp än 2020 (- 2,6 mkr) 

- Enheten Jobb Laholm bidrar mest till förändringen av bruttobud-

get. För 2021 budgeterar enheten för kostnader och intäkter för ex-

tra tjänster med 12,7 mkr, vilket märkbart ökar enheten bruttoom-

slutning. Extra tjänster kommer att finansieras övervägande med 

statliga medel. En betydlig mindre del av kostnaden finansieras 

med socialförvaltningens anslag för ekonomiskt bistånd (enligt 

överenskommelse mellan kultur- och utvecklingsförvaltningen och 

barn- och ungdomsfövaltningen, då individer som kommer inneha 

extra tjänster är personer som utan anställning skulle uppburit eko-

nomiskt bistånd). 

- Förändringar av statsbidrag, externa projektmedel, anställningar 

med lönebidrag; en del enheter budgeterar med lägre medan andra 

med högre belopp. 

 

 

  Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 17 Dnr 2021-000044  

 

Bruttobudgetförändring 2021 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner förslag till bruttobud-

getförändring avseende internbudgeten för år 2021. Kostnader såväl 

som intäkter ökar med 12 398 tkr i förhållande till, av kommun-

fullmäktige, beslutad bruttoram.       

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges beslut om tilldelning av medel utgör en eko-

nomisk nettoram. Som underlag för denna nettoram ligger nämn-

dernas bruttobudgetförslag. Detta innebär att samtliga kostnader 

och intäkter inom nämndernas verksamhetsområden skall tas upp i 

budgeten. Om nämnden genomför omdisponeringar inom sin in-

ternbudget under året skall dessa förändringar anmälas till kom-

munstyrelsen. Det finns även möjlighet för nämnden att förändra 

sin budgets bruttoomslutning under förutsättning att det tilldelade 

nettoanslaget inte påverkas. Även sådana förändringar skall anmä-

las till kommunstyrelsen. 

Förändringen av bruttobudget härleds till följande;  

- KUN:s andel av schablonbidrag från Migrationsverket; år 2021 

budgeterar nämnden med lägre belopp än 2020 (- 2,6 mkr) 

- Enheten Jobb Laholm bidrar mest till förändringen av bruttobud-

get. För 2021 budgeterar enheten för kostnader och intäkter för ex-

tra tjänster med 12,7 mkr, vilket märkbart ökar enheten bruttoom-

slutning. Extra tjänster kommer att finansieras övervägande med 

statliga medel. En betydlig mindre del av kostnaden finansieras 

med socialförvaltningens anslag för ekonomiskt bistånd (enligt 

överenskommelse mellan kultur- och utvecklingsförvaltningen och 

barn- och ungdomsfövaltningen, då individer som kommer inneha 

extra tjänster är personer som utan anställning skulle uppburit eko-

nomiskt bistånd). 

- Förändringar av statsbidrag, externa projektmedel, anställningar 

med lönebidrag; en del enheter budgeterar med lägre medan andra 

med högre belopp. 

 

 

  Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

Forts 

Budget enligt kommunfullmäktiges beslut:  

Kostnader: 276 650 tkr 

Intäkter: - 41 340 tkr 

Nettobudget: 235 310 tkr 

Kultur- och utvecklingsnämndens budget enligt detta förslag: 

Kostnader: 289 048 tkr  

Intäkter: -53 738 tkr 

Nettobudget: 235 310 tkr 

Bruttobudgetförändring: 

Kostnader: 12 398 tkr 

Intäkter: 12 398 tkr 

Förändring avseende nettobudget:  0 tkr 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 15 februari 2021 § 13 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 febru-

ari 2021      

      

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 18 Dnr 2020-000037  

 

Redovisning av intern kontroll 2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att godkänna redovisning 

av genomförda granskningar utifrån uppföljningsplan internkontroll 

2020.     

 

Ärendebeskrivning 

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och 

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

ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att verksamheten 

bedrivs effektivt och säkert med medborgarnas bästa för ögonen.  

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar, utifrån reglemente för in-

tern kontroll i Laholms kommun, varje år om plan för internkon-

troll. År 2020 beslutade nämnden om granskning av sju verksam-

hetsspecifika rutiner, tre administrativa rutiner och åtta ekonomi-

administrativa rutiner. Nämnden ska senast i samband med årsre-

dovisningens upprättande rapportera resultatet från uppföljningen 

av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Rapportering ska 

samtidigt ske till kommunens revisorer.      

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 15 februari 2021 § 14 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 febru-

ari 2021 

Bilaga, Rapportering internkontroll KUN 2020 

Bilaga, Sammanställning av kontrollrapporter internkontroll KUN 

2020      

      

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen 
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§ 19 Dnr 2021-000031  

 

Intern kontroll år 2021 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att fastställa plan för in-

ternkontroll år 2021.     

 

Ärendebeskrivning 

Enligt reglementet för intern kontroll i Laholms kommun har varje 

nämnd en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna 

kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Nämnderna 

ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kon-

trollen. Omfattningen av denna plan bestäms med utgångspunkt 

från den omfattning och volym av verksamhet som nämnden ansva-

rar för. Internkontrollplanen ska minst innehålla:  

• Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp. 

• Omfattningen på uppföljningen (frekvensen). 

• Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen 

• När rapportering ska ske. 

Nämnden ska senast i samband med årsredovisningens upprättande 

rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen 

till kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommu-

nens revisorer. Internkontrollplan för året 2021 innehåller kon-

trollmoment avseende tre verksamhetsspecifika rutiner, fyra admi-

nistrativa rutiner och fem ekonomiadministrativa rutiner. För varje 

kontrollmoment anges metod och frekvensen på uppföljningen, 

vem som ansvarar för att utföra uppföljningen samt när rapporte-

ring ska ske.      

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 15 februari 2021 § 15 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 febru-

ari 2021 

Bilaga Internkontrollplan för år 2021 

Bilaga, Risk- och väsentlighetsanalys för kultur- och utvecklings-

förvaltningens verksamhet & ekonomi          
_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 20 Dnr 2020-000115  

 

Uppföljning av Kultur- och utvecklingsnämndens systematiska 

kvalitetsarbete 2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen av Fri-

villiga skolformers systematiska kvalitetsarbete (SKA) 2020.    

 

Ärendebeskrivning 

Enligt skollagen finns det tydliga krav för systematiskt kvalitetsar-

bete. Kraven innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter sys-

tematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera 

resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det pla-

nera och utveckla utbildningen. Verksamhetens resultat behöver 

dessutom följas upp, analyseras i förhållande till vad vetetenskap 

och beprövad erfarenhet lyfter fram som betydelsefullt i genomfö-

randet. Även vid planering och prioritering av utvecklingsinsatser 

är det viktigt att ta hänsyn till aktuell forskning. 

Systematiskt kvalitetsarbete handlar om att lokalt utveckla metoder 

för att strukturera och systematisera ett arbete som redan utförs och 

reflektera över vad man gör, i vilket syfte, hur resultaten bedöms 

och används och vilka konsekvenserna blir för både verksamhetens 

utveckling och för de enskilda eleverna.  

Utgångspunkt: 

Att identifiera utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse. Mål 

sätts upp både för verksamheten samt för och elevens lärande och 

utveckling. Detta verkar som ett viktigt underlag för politikernas 

prioritering och beslut om ekonomiska förutsättningar för verksam-

heten. 

Systematiskt: 

Arbetet ska bedrivas kontinuerligt, strukturerat och uthålligt. Hu-

vudman och rektorer ska finna rutiner och former för detta arbete. 

Delaktighet: 

Allas delaktighet är grundläggande i kvalitetsarbetet. Rektorn an-

svarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs under medver-

kan av personal, elever och deras vårdnadshavare. Detta är ett un-

derlag som synliggör kvaliteten för verksamheten och politikerna. 

 

  Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

Forts 

 

Dokumentation, uppföljning och analysarbete: 

Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras för att stämma 

av så att arbetet leder mot målen. Verksamhetens resultat behöver 

dessutom följas upp, analyseras och bedömas i förhållande till satta 

mål. I arbetet ska även verksamheten samt huvudman använda sig 

av vad vetenskap och beprövad erfarenhet lyfter fram som betydel-

sefullt. 

Enligt skollagen 2 kap §8 ansvarar huvudmannen för att utbildning-

en genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen, föreskrif-

ter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för 

utbildningen som kan finnas i andra författningar. Vidare ska 

kommunen fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 

barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. 

Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet systema-

tiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 

Detta ska ske genom ett systematiskt kvalitetsarbete som ska ske 

både på huvudmannanivå och på skolnivå.     

 

Osbecksgymnasiet och Vuxenutbildningen har genomfört analys av 

verksamheten utifrån fem målområden, ”normer och värden”, ”ele-

vers ansvar och inflytande”, ”kunskaper”, ”bedömning och betyg” 

samt ”arbete och samhällsliv” som återfinns i läroplanen för gym-

nasieskolan (Gy 2011) och läroplanen för vuxenutbildningen 

(Lvux12) och har under år 2020 redovisats för nämnden de olika 

analyserna. Genom de verksamhets nära analyser som genomförts 

har verksamheterna fortsatt sina förbättringsområden för att mini-

mera riskerna att inte uppfylla samtliga mål enligt skollag och för-

ordningar. (Skollagen 2010:800 2 kap §8). 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 15 februari 2021 § 16 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 febru-

ari 2021 

Bilaga, Sammanställning systematiska kvalitetsarbete (SKA) 2020 

Frivilliga skolformer        

      

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige      
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§ 21 Dnr 2021-000022  

 

Patientsäkerhetsberättelse år 2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner Patientsäkerhetsbe-

rättelsen för vårdgivare 2020 för Osbecksgymnasiets verksamhet.  

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att uppdra till verk-

samhetschef för elevhälsans medicinska insats att skapa ett led-

ningssystem som underlag för beslut enligt SOSFS 2011:9.       

 

Ärendebeskrivning 

Patientsäkerhetsberättelsen ska ligga till grund för en sammanhållen 

kvalitetsberättelse som upprättas årligen av vårdgivaren. Berättel-

sen sammanställs utifrån krav i enlighet med Patientsäkerhetslagen 

och ska på ett öppet och tydligt sätt redovisa strategier, mål och re-

sultat av arbetet för att förbättra patientsäkerheten. 

I Patientsäkerhetslagen finns bestämmelser som anger att vårdgiva-

ren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som 

leder till kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen uppnås. 

Vårdgivaren ska utreda händelser i verksamheten som har medfört 

eller hade kunnat medföra en vårdskada. 

Vårdgivaren ansvarar för att ledningen av verksamheten är organi-

serad så att den tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god 

kvalitet.  

Patientsäkerheten säkerställs också genom att arbeta förebyggande 

med systematiskt kvalitetsarbete (SKA). 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 15 februari 2021 § 17 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 janu-

ari 2021 

Bilaga, Patientsäkerhetsberättelse KUN 2020      

           

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Barn- och ungdomsnämnden 
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§ 22 Dnr 2021-000046  

 

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 

invandrare innehåller bestämmelser om kommuners ansvar att er-

bjuda samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. I La-

holms kommun genomförs SO av Vuxenutbildningen inom kultur- 

och utvecklingsnämndens förvaltning. 

Kultur- och  utvecklingsnämnden  har  beslutat  att samhällsoriente-

ringen skall redovisas årligen. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 15 februari 2021 § 18 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 febru-

ari 2021     

      

_____ 
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§ 23 Dnr 2020-000041  

 

Programpris för gymnasieskola och gymnasiesärskola år 2021 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden upphäver sitt beslut från den 21 

december 2020 § 175. 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden fattar beslut om programpris 

enligt verksamhetens tjänsteskrivelse den 7 december 2020 med 

nedanstående revidering (2021-02-10).      

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden fattade i samband med sitt möte i 

december beslut om programpriser för gymnasiet under 2021. I be-

slutsunderlaget anges att ”Vid interkommunal ersättning mellan 

kommunala skolor finns tydligt etablerad praxis fastslagen av Sve-

riges Kommuner och Regioner (SKR) och som ytterligare fastslås i 

det samverkansavtal som gäller mellan de halländska kommunerna 

samt i separat avtal mellan Laholms och Båstads kommuner”. 

I Laholms och Båstads kommuners avtal anges dock andra princi-

per för hur interkommunal ersättning skall beräknas och ersättas 

mellan kommunerna än vad som föreslås i tjänsteskrivelsen den 7 

december 2020. 

Därför behöver beslutet texten i beslutsunderlaget justeras till: ”Vid 

interkommunal ersättning mellan kommunala skolor finns tydligt 

etablerad praxis fastslagen av Sveriges Kommuner och Regioner 

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

mellan de halländska kommunerna. I Laholms kommun samver-

kansavtal med Båstad kommun anges att ersättning alltid skall be-

talas enligt riksprislistan.”      

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 15 februari 2021 § 27 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 feb-

ruari 2021 

Bilaga, Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 

februari 2020 (inkl revidering 2021-02-10)      
_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Båstad kommun 
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§ 24 Dnr 2021-000045  

 

Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) år 

2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen av 

kommunens aktivitetsansvar (KAA).       

 

Ärendebeskrivning 

Enligt skollagen 29 kap 9 § ska hemkommunen löpande under året 

hålla sig informerad om hur ungdomar mellan 16-20 år i kommu-

nen är sysselsatta. Kommunen ska regelbundet erbjuda lämpliga in-

dividuella åtgärder till de ungdomar som omfattas av aktivitetsan-

svaret. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den en-

skilde till vidare utbildning alternativt hitta vägar till arbete genom 

studiebesök eller praktik. Ansvaret ligger organiserat under kultur- 

och utvecklingsförvaltningen, verksamhetsområde arbetsmarknad, 

enheten för vägledning och mottagning. Uppdraget för målgruppen 

breddades 2015 då nya riktlinjer i form av de Allmänna råden 

trädde i kraft. I en lagändring från 1 juli 2018 förtydligades vilka 

ungdomar som ska omfattas av ansvaret.      

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 15 februari 2021 § 19 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 febru-

ari 2021      

 

_____ 
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§ 25 Dnr 2020-000292  

 

Utredning av idrottsråd 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur-och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att in-

föra ett lokalt Idrottsforum enligt förslag i tjänsteskrivelse den 28 

januari 2021.      

 

Ärendebeskrivning 

I november 2020 fick kultur- och utvecklingsnämnden i uppdrag att 

utreda förutsättningarna och möjligheterna med ett införande av ett 

lokalt idrottsråd i Laholms kommun och vad det skulle innebära för 

kommunen, dess invånare och det lokala föreningslivet. Rådet 

skulle likställas med de befintliga råden (Pensionärsrådet och 

Funktionsrättsrådet) och ha samma förutsättningar.  

Två exempel på stadigvarande kontaktvägar mellan invånarna och 

Laholms kommun är kommunala råd (Pensionärsrådet och Funkt-

ionsrättsrådet) och forum (Ungdomsforum).  

Laholms kommun har idag inget forum för dialog som riktar sig till 

samtliga idrottsföreningar. De enskilda föreningarnas kontaktyta 

mot kommunen är föreningskonsulenten som utifrån aktuella frågor 

kallar berörda föreningar till dialog, samråd och informationsträffar 

vilket ingår som en del i föreningskonsulentens uppdrag.  Ett par 

gånger om året håller fritidsenheten tillsammans med RF- SISU 

Halland dialog/informationsmöten där samtliga föreningar är in-

bjudna. Kommunala tjänstemän närvarar alltid och nämndens poli-

tiker bjuds in.  

Det saknas idag en demokratisk plattform i Laholm där förenings-

representanter skulle kunna välja ledamöter till ett råd. Inte heller 

finns ett forum via vilket förslag och information skulle kunna ka-

naliseras till det eventuella rådet. Verksamheten ser svårigheter i 

dialog och information och i möjlighet till delaktighet för små före-

ningar och smala idrotter. Verksamheten ser det som positivt att 

skapa ett öppet och brett forum för informationsutbyte och dialog 

med idrottsföreningarna och föreslår att ett Idrottsforum skapas, 

vilket till skillnad från råden är öppet för alla idrottsföreningar i 

Laholms kommun att delta i.  

  Forts 
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Forts 

Möjligheten att omvandla forumet till ett råd skulle kunna lyftas i 

forumet efter förslagsvis två år då forumet också utvärderas och be-

slut tas om forumets framtida vara.     

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 15 februari 2021 § 20 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 janu-

ari 2021 

Bilaga, Kommunstyrelsens protokoll den 10 november 2020 § 222 

Bilaga, Folder ”Stöd för invånardialog” 

 

Ersättares mening:  

Jörgen Nilsson (KD) och Ingrid Sjöberg (M): Bifall till förelig-

gande beslut.      

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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§ 26 Dnr 2016-000177  

 

Uppföljning av biblioteksplan 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner uppföljning av biblio-

teksplan. 

      

Ärendebeskrivning 

Varje kommun ska enligt bibliotekslagen ha en politiskt antagen 

plan för den kommunala biblioteksverksamheten. Nuvarande bibli-

oteksplan gäller 2020-2023 och förklarar hur Laholms kommun ska 

uppfylla bibliotekslagen och beskriver biblioteksverksamhetens in-

riktning. Kultur- och utvecklingsnämnden har beslutat att årligen, i 

februari månad, följa upp biblioteksplanen.  

Till biblioteksplanen finns kopplat en årlig enhetsplan där sats-

ningsområden och aktiviteter beskrivs mer detaljerat. Enhetsplanen 

och utvärderingen av genomförda aktiviteter har använts vid upp-

följningen av biblioteksplanen.  

Uppföljningen görs i bifogad biblioteksplan. Avsnitten 7.1-7.11 re-

dogör för bibliotekets uppdrag och inriktning. Till varje avsnitt har 

lagts en avslutande text med uppföljning av 2020 års verksamhet. 

De aktiviteter som listas är ett urval av de aktiviteter biblioteket har 

genomfört under året. Urvalet har gjorts för att bli representativt för 

verksamheten och innefatta de största av årets satsningsområden.      

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 15 februari 2021 § 21 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 febru-

ari 2021 

Bilaga, Uppföljning av biblioteksplan 2020-2023      

_____ 
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§ 27 Dnr 2020-000324  

 

Förkortade samrådstider och granskningstider i samband med 

framtagande av detaljplaner 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden överlämnar kultur- och utveckl-

ingsförvaltningens yttrande den 30 december 2020 som svar på re-

missen. 

      

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden utreder möjligheterna att förkorta sam-

råds- och granskningstider. För att minska tiden för framtagande av 

detaljplanen så föreslås att samrådstiden och granskningstid förkor-

tas och följer den tid som föreskrivs i gällande lagstiftning (plan- 

och bygglagen). Innan en sådan ändring genomförs vill samhälls-

byggnadsnämnden låta övriga nämnder yttra sig kring förslaget. 

Förändringen innebär att processtiden minskar med 1,5–2 månader 

och ger förutsättning för att minska den med ytterligare 1,5 månad 

via åtgärder som miljö- och byggnadsnämnden själv rår över. Före-

slagen åtgärd bidrar till kommunens måluppfyllelse avseende mål-

området samhällsplanering.  

 

Kultur- och utvecklingsförvaltningen ställer sig positiva till försla-

get som syftar till att öka måluppfyllelse och service till de berörda 

intressenterna.  För att säkerställa en politisk förankring i samtliga 

detaljplaneprocesser bör planerna hanteras politiskt i respektive 

nämnd vid minst ett tillfälle, förslagsvis under samrådsfasen, me-

dan övriga remissrundor kan delegeras till tjänstemän via delegat-

ionsordningen. För att kultur- och utvecklingsnämnden skall kunna 

genomföra förändringen av handläggningsrutiner krävs en ändring 

av nämndens delegationsordning som ger förvaltningschefen dele-

gation att yttra sig i berörda frågor. Då den beslutade ändringen 

kräver ett nämndbeslut vill kultur- och utvecklingsförvaltningen 

poängtera behovet av att förändringen, efter eventuellt beslut, träder 

i kraft med minst två månaders varsel för att garantera att nämnden 

skall hinna justera i sin delegationsordning.   
 

       Forts 
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Forts 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 15 februari 2021 § 22 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 de-

cember 2020  

Remiss från samhällsbyggnadsnämnden den 16 november 2020        
_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadsnämnden     
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§ 28 Dnr 2021-000029  

 

Granskning Del av Skummeslöv 3:10 m.fl, Skummeslövsstrand 

Laholms kommun 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelse 

den 4 februari 2021 som svar på plangranskning av detaljplan 

Skummeslöv 3:10 m.fl.       

 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden har skickat ut detaljplan Skummeslöv 

3:10 m.fl för granskning. Svar ska ha inkommit senast den 25 feb-

ruari 2021. Syftet med detaljplan Skummeslöv 3:10 är att fastställa 

användningen av området som camping och att möjliggöra en ut-

veckling av pågående verksamhet till en campingplats anpassad ef-

ter dagens efterfrågan. Planen möjliggör att servicefunktioner kan 

uppföras och att campingverksamheten kompletteras med stugor för 

uthyrning. Planen syftar också till att i den mellersta delen av om-

rådet planlägga för ett område med arrendelotter avsedda för frilig-

gande fritidshus. I östra delen planläggs för fastigheter för perma-

nentboende, dels friliggande bostäder och dels bostäder i par- rad- 

eller kedjehus. Upplåtelseformerna för dessa byggnader regleras 

inte i planen. Planen medger också avstyckning av fyra nya fastig-

heter för villabebyggelse i anslutning till Barrvägen. Befintlig fas-

tighet Skummeslöv 3:193 bibehålls som bostadsfastighet.      

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 15 februari 2021 § 23 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 febru-

ari 2021 

Bilaga, Remiss från samhällsbyggnadsnämnden den 25 januari 

2021  

      

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 29 Dnr 2020-000170  

 

Svar på inkommande skrivelser till kultur- och utvecklings-

nämnden 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att skicka föreliggande-

skrivelse som svar till Vilma Larsson.     

 

Ärendebeskrivning 

I en skrivelse till kultur- och utvecklingsnämnden föreslår Vilma 

Larsson nämnden att satsa på en specialidrottshall för truppgymnas-

tik eller för fler idrotter med speciella behov. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 15 februari 2021 § 24 

Inkommande synpunkt från Vilma Larsson den 3 januari 2021  

Bilaga, Förslag på svar      

      

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Vilma Larsson 
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§ 30 Dnr 19383  

 

Inkommande synpunkt: bättre skyltning vid konstverken i La-

holm 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden skickar förvaltningens tjänsteskri-

velse den 10 februari 2021 till kommunstyrelsen som svar på syn-

punkten.   

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har under november 2020 remitterat en synpunkt 

inskickad av Åke Sintring till kultur- och utvecklingsnämnden för 

utlåtande. 

Skrivelsen är inte riktad till Laholms kommun, kommunstyrelsen 

eller kultur- och utvecklingsnämnden utan ställd till Moderata Sam-

lingspartiet. Kultur- och utvecklingsnämnden finner sig därmed inte 

bemyndigad att svara å Laholms kommuns vägnar. 

Frågorna som berörs i synpunkten har vid tidpunkt innan denna 

synpunkt inlämnats till Moderata Samlingspartiet framförts till kul-

tur- och utvecklingsförvaltningen och besvarats inom ramen för 

tjänstemannaansvaret.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 15 februari 2021 § 26 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 feb-

ruari 2021 

Bilaga, Inkommande skrivelse från Åke Sintring den 12 november 

2020      

      

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 31 Dnr 2021-000025  

 

Anmälningar år 2021 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden lägger redovisningen till hand-

lingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

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

ingsnämnden sedan förra sammanträdet. 

 

Beslutsunderlag 

Förteckning den 16 februari 2021 över anmälningar. 

Förteckning den 16 februari 2021 över synpunkter och förslag.  

      

_____ 
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§ 32 Dnr 2021-000014  

 

Anmälan av delegationsbeslut år 2021 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden lägger redovisningen till hand-

lingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

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

dra 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 16 februari 2021 över delegationsbeslut.     

_____ 
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§ 33 Dnr 2021-000026  

 

Anmälan om kränkande behandling, diskriminering och tra-

kasserier 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 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/ diskrimine-

ring/trakasserier ska göras så att den kommer såväl rektorn som hu-

vudmannen 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 

redovisas till nämnden nästkommande möte.  

 

Beslutsunderlag 

Anmälningarna redovisas muntligt på sammanträdet.  

      

_____ 
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§ 34 Dnr 2021-000011  

 

Informationsärenden år 2021 

 

1. Namnbyte biblioteken 

- Laholms bibliotek byter namn till Biblioteken i Laholm. 

- Filialbibliotek byter namn till närbibliotek. 

Marie Erge 

 

2. Sökande till Osbecksgymnasiet  

- Redovisning av första sökomgången per 15/2.  

Ingela Månsson  

 

3. Samverkansavtal gymnasiet Halland 

- Information om den revidering av avtalet som skall göras.  

Ingela Månsson  

 

4. Information från verksamhet Frivilliga skolformer:  

- SSA (samordnare samhälle arbetsliv); APL, Praktik Introduktions-

programmet, gymnasielärlingsanställda, certifikat, programråd 

Teknikcollege, yrkesutbildningar i egen regi samt SFI entrepre-

nörsprofil.  

Mats Franzén, Ariant Plava 

 

5. Samverkansavtal vuxenutbildningar Båstad  

Ulf Bergström 

 

6. Information från förvaltningschef 

- Uppdatering ang. verksamhetens läge med covid-19. Fortsatt stor 

påverkan.  

- Rekrytering verksamhetschef Frivilliga skolformer:  

Ingela gör sin sista arbetsdag siste februari, förvaltningschef går in 

som t.f. tills ny verksamhetschef är på plats. 

- Nästa steg inom omorganisation på verksamhet kultur & fritid. 

Andreas Meimermondt 

 

7. Information från ordförande  

- Inkommande skrivelse från SK Stimmet. Stämt träff med före-

ningen i nästa vecka.  

Ove Bengtsson  

 

8. Ledamöternas inspel 

- Inga inspel.  

_____ 
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§ 35 Dnr 2020-000146  

 

Deltagande på distans 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämndens ledamöter intygar att samtliga 

deltagare 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 förutsätt-

ning av fullmäktige har fattat beslut om detta, vilket kommunfull-

mäktige i Laholms kommun har. Distansdeltagandet ska ske genom 

ljud-och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga 

deltagarekan 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: 

 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), ersättare  

 Thor Gunnar Bjelland (M), ersättare  

 Ingrid Sjöberg (M), ersättare  

 Jörgen Nilsson (KD), ersättare  

 Karl-Fredrik Tholin (S), ersättare  

 Maj-Lis Jeppsson (SD), ersättare  

    

_____ 

      

 

 




