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Laholms kommun 

Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde den 23 augusti 
2021 

Protokollet som justerats den 25 augusti 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 25 augusti 2021 till och med den 17 sep-

tember 2021 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Emelie Eliasson 

Kultur- och utvecklingsförvaltningen 



 

 

LAHOLMS KOMMUN 

Kultur- och utvecklingsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-08-23 

Sida 
1 (19) 

 

Plats och tid Sammanträdesrum Storken, klockan 09:00 – 11:30.  

Beslutande Ove Bengtsson (C), ordförande 

 Samtliga ledamöter nedan via Teams: 

 Angela Magnusson (M)  

 Magnus Johansson (S)  

 Elvis Begic (L) 

 Ingrid Sjöberg (M)  

 Birgitta Fritzon (S)  

 Bertil Johansson (LP)  

 Thomas Lövenbo (-)  

 Maj-Lis Jeppson (SD)  

 

Övriga deltagande  Samtliga ersättare nedan via Teams: 

 Kent-Ove Bengtsson (MP), ersättare 

 Thor Gunnar Bjelland (M) ersättare 

 Jörgen Nilsson (KD), ersättare 

 Karl-Fredrik Tholin (S), ersättare 

   

 Andreas Meimermondt, förvaltningschef 

 Emelie Eliasson, nämndsekreterare 

 Samtliga deltagare nedan via Teams: 

 Linette Roos, biträdande rektor Osbecksgymnasiet § 108 (punkt 1) 

 Narcisa Duranovic, förvaltningsekonom §§ 96-98 

 Marcus Alvstrand, verksamhetscontroller § 98 

 Roland Norrman, kommunråd 

 

Utses att justera Angela Magnusson (M) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 25 augusti 2021 klockan 13:00 

 

Paragrafer  §§ 96-109 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Emelie Eliasson 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Ove Bengtsson (C) 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Angela Magnusson (M)



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-08-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 96 Dnr 2021-000083  

 

Ekonomisk rapport år 2021 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av kultur- och utvecklingsnämndens ekonomi och 

eventuella avvikelser. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 16 augusti 2021 § 73 

Bilaga, Ekonomisk rapport jan- juli 2021 

 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-08-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 97 Dnr 2021-000160  

 

Åtgärdsplan - Uppföljning 1 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att översända tjänsteskri-

velse den 23 juli 2021 till kommunfullmäktige som svar på begäran 

om åtgärdsplan. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden redovisade i samband med uppfölj-

ning 1 2021 ett prognostiserat underskott om 558 tkr. I enlighet med 

Laholms kommuns fastslagna riktlinjer skall negativa budgetavvi-

kelser resultera i en åtgärdsplan där nämnden beskriver de åtgärder 

som nämnden avser vidta för att generera en budget i balans. Kultur- 

och utvecklingsnämnden lämnade i samband med uppföljning 1 inte 

in någon åtgärdsplan varpå kommunfullmäktige uppmanat nämnden 

att göra det snarast.  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens ekonomi påverkas årligen av ett 

stort antal faktorer utanför, eller delvis utanför, nämndens kontroll. 

Den av dessa externa faktorer som till största grad påverkar kultur- 

och utvecklingsnämndens ekonomi är ansökningarna till gymnasiet 

som påverkar dels utifrån andelen elever som väljer att gå på den 

kommunala gymnasieskolan men även utifrån vilka utbildningar 

som ungdomarna söker. Kultur- och utvecklingsförvaltningen gör 

bedömningar av det sannolika-, bästa och värsta ekonomiska utfallen 

succesivt under verksamhetsåret med början i februari när de första 

preliminära siffrorna finns tillgängliga. Av tradition är andelen som 

sökt externa utbildningar med en hög skolpeng långt högre tidigt i 

processen än det faktiska utfallet blir vid den slutliga avstämningen. 

Skillnaden mellan den initiala sökbilden och det slutliga utfallet är 

ofta 3-5 mkr. Mellan avstämningen i juni och september kan skillna-

den ofta vara upp till 2 mkr. För att inte nämnden skall projicera ett 

underskott om 5 mkr i mars som sedan, utan andra åtgärder än fort-

satt arbete, skall resultera i ett nollresultat på årsbasis gör förvalt-

ningen bedömningar på sannolika utfall till varje möte med kultur- 

och utvecklingsnämnden från och med mars varje verksamhetsår. 

Denna dynamik gör att kultur- och utvecklingsnämndens åtgärdsplan 

i samband med uppföljning 1 är utmanande då åtstramningseffekter 

beslutade i april riskerar att sätta den ovan beskrivna dynamiken ur  

  Forts 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-08-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

 

spel genom att minska attraktiviteten att göra omval till Laholms 

kommuns egna utbildningar senare i processen.  

 

För att skapa förutsättningar att nå budget, som ansträngs med anled-

ning av pandemin effekter, har nämndens verksamheter tvingats att 

göra anpassningar i öppethållandet av Folkhälsocentrum samt av-

vakta med att tillsätta tjänster inom Frivilliga skolformer som blivit 

vakanta genom personaluppsägningar. Om kultur- och utvecklings-

nämndens verksamhet i samband med uppföljning 2 uppvisar ett un-

derskott kommer en åtgärdsplan med omedelbar implementering att 

tas fram. 

 

I samband med kultur- och utvecklingsnämndens sammanträde i juni 

prognostiserade förvaltningen ett underskott på drygt 100 tkr eller 

0,5 promille. I den bedömningen har inte kostnader på ca 600 tkr 

avseende branden på Osbecksgymnasiet räknats in. Förvaltningen 

arbetar just nu med åtgärder för att anpassa utgifterna så att även 

dessa kostnader skall kunna rymmas inom ram.  

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 16 augusti 2021 § 74 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 juli 

2021 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-08-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 98 Dnr 2020-000161  

 

Revidering av nämndsplan år 2022 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner förslag till nämndsplan 

2022-2023 och överlämnas till kommunstyrelsen.   

 

Ärendebeskrivning 

Enligt antagna principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska 

nämnderna lämna förslag på ekonomisk plan och underlag till kom-

munplan senast den 31 augusti. Nämndernas analyser och andra be-

dömningar bildar underlag för kommunstyrelsens arbete med att 

framställa ett förslag på budget och kommunplan till kommunfull-

mäktige där de sammantagna ekonomiska förutsättningarna vägs 

samman.     

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 16 augusti 2021 § 75 

Förslag till nämndsplan 2022-2023      

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-08-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 99 Dnr 2021-000192  

 

Remiss - översyn av den politiska organisationen inför mandat-

period 2023-2026 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att översända förvalt-

ningens tjänsteskrivelse den 8 juli 2021 till kommunstyrelsens 

personal- och organisationsutskott som ett svar på remiss om po-

litisk organisation 2023-2026. 

2. Under förutsättning att nuvarande organisation förblir oförändrad 

tillstyrker kultur- och utvecklingsnämnden att samtliga nämnder 

i kommunen består av nio ledamöter och nio ersättare.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens personal-och organisationsutskott har lagt ett 

förslag på politisk organisation för mandatperioden 2023-2026. In-

nan förslaget läggs fram för kommunstyrelsen har utskottet valt att 

skicka förslaget på remiss till bland annat kultur- och utvecklings-

nämnden för yttrande senast den 27 augusti 2021.  

 

Organisationsförslaget innebär i korthet: 

1. Ansvaret för arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insat-

ser överförs från kultur- och utvecklingsnämnden till socialnämn-

den. Socialnämnden byter namn till social- och arbetsmarknads-

nämnden. 

2. Kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden, kultur- och ut-

vecklingsnämnden, social- och arbetsmarknadsnämnden samt 

samhällsbyggnadsnämnden ska bestå av nio ledamöter och nio 

ersättare. 

 

Inga övriga ändringar görs i förvaltningsstrukturen. För kultur- och 

utvecklingsförvaltningen innebär förslaget att det som inom förvalt-

ningen benämns som arbetsmarknadsverksamheten med undantag 

för det kommunala aktivitetsansvaret, mottagning nyanlända och de 

delar av vägledningscentrum som arbetar mot gymnasieskolan och 

vuxenutbildningen överförs till socialnämnden.  

 

 

 

 

  Forts 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-08-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

 

Kultur- och utvecklingsförvaltningen stöttar tanken med att samla 

individ- och familjeomsorgsfrågor samt arbetsmarknads- och syssel-

sättningspolitiska insatser under en och samma nämnds ansvar men 

anser trots detta att det lagda förslaget kommer att vara kontrapro-

duktivt för Laholms kommun organisatoriskt och ekonomiskt såväl 

som för de individer som behöver organisationen stöd utifrån: 

• Minskad produktivitet/effektivitet inom arbetsmarknadsverk-

samheten under 2022/2023 

• Minskad koppling mellan arbetsmarknadsverksamheten och 

vuxenutbildningen samt kultur & fritid. 

•  Ökade utmaningar i samordning av praktikplatser och väg-

ledningsresurser samt ett ytterligare splittrat uppdrag inom 

vägledning. 

• Svårigheter att på ett rationellt sätt leda de återstående delarna 

av kultur- och utvecklingsförvaltningen  

• Ojämn arbetsbelastning mellan Laholms kommuns olika 

nämnder 

 

Kultur- och utvecklingsförvaltningen avstyrker därmed personal- 

och organisationsutskottets förslag på politisk organisation 2023-

2026 och förordar att inga förändring görs i de politiska organisat-

ionen inför kommande mandatperiod alternativt att ett nytt organi-

sationsförslag som mildrar de negativa effekterna av det nu lagda 

förslaget utarbetas.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 16 augusti 2021 § 76 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 juli 

2021 

Remiss från personal- och organisationsutskottet den 1 juni 2021 

Bilaga, Personal- och organisationsutskottets översyn av den poli-

tiska organisationen den 1 juni 2021. 

Bilaga, Förslag till reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnd 

samt kultur- och utvecklingsnämnd.  

 

 

 

 

 

 

Forts 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-08-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

  Forts 

 

Förslag till beslut 

Bertil Johansson (LP): Bifall till beredningsutskottets förslag till be-

slut med följande addering: kultur- och utvecklingsnämnden tillstry-

ker att samtliga nämnder i kommunen ska består av nio ledamöter 

och nio ersättare, men endast under förutsättning att nuvarande orga-

nisation förblir oförändrad.  

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på Bertil Johanssons (LP) förslag och finner att 

nämnden beslutar i enlighet med detsamma.  

 

Reservation 

Maj-Lis Jeppson (SD) reserverar sig mot beslutet.  

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens personal-och organisationsutskott 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 100 Dnr 2019-000253  

 

Svar på remiss av förstudie - lokalanpassning Campus Laholm 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att översända förvaltning-

ens tjänsteskrivelse den 8 juli 2021 till kommunstyrelsen och kom-

munfastigheter som svar.  

 

Ärendebeskrivning 

Under 2020 genomförde kultur- och utvecklingsförvaltningen en lo-

kaloptimeringsutredning avseende Campus Laholm i syfte att under-

söka om det fanns en möjlighet till ett mera resurseffektivt utnytt-

jande av fastighetens lokaler. Utredningen genomfördes med hjälp 

av extern konsult och som ett resultat av de framkomna slutsatserna 

gjorde kultur- och utvecklingsnämnden en beställning av en förstu-

die avseende 10 punkter där byggnaden behövde anpassas för opti-

malt utnyttjande. Kommunfastigheter har genomfört förstudien och 

överlämnat denna till kommunstyrelsen. Innan vidare åtgärder bes-

lutas har förstudien skickats på remiss till kultur- och utvecklings-

nämnden, för att uttala sig om vilka delar av förstudien som nämnden 

rekommenderar kommunstyrelsen att beställa.  

 

Under maj 2021 inträffade en brand på Campus Laholm där den så 

kallade 1400-byggnaden brann ned till grunden. Detta har i sin tur 

inneburit att stora delar av arbetsmarknadsverksamheterna har flyt-

tats från Campus för att göra plats för skolnära verksamhet i de kvar-

varande lokalerna samt att många verksamheter inom Campus La-

holm har fått flytta runt inom lokalerna för att hitta en optimal loka-

lanvändning. Under juli 2021 inleds en process att definiera vilka 

lokaler som skall ersättas i samband med återuppbyggnadsprocessen. 

I dagsläget är tidsaspekten att nybyggda ersättningslokaler skall fin-

nas på plats till höstterminen 2023. De stora förändringar av verk-

samheterna som har tvingats fram på Campus med anledning av 

branden gör att lokaloptimeringssituationen sommaren 2021 är svår 

att överblicka. Kultur- och utvecklingsförvaltningen, Kommunfas-

tigheter och externa aktörer arbetar för att lokaler som skadades i 

branden skall saneras, paviljonger och temporära lokaler inom Cam-

pus Laholm skall iordningsställas för att undervisning skall kunna 

bedrivas från och med hösten.  

 

  Forts 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-08-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

 

Innan dessa åtgärder har färdigställts är det svårt att överblicka vilka 

av de insatser som finns beskrivna i förstudien som fortfarande har 

önskad effekt, om det finns andra anpassningar som behöver ske till 

följd av omflyttningarna och vilka nya behov som uppstår. I dagslä-

get kan punkterna numrerade som 7-10 avfärdas.  

 

Det är kultur- och utvecklingsförvaltningens ambition att under hös-

ten 2021 noggrant följa effekterna av de förändringar som skett inom 

Campus och att återkomma till förstudien med förslag på om några 

av punkterna 1-6 är aktuella för nämnden att rekommendera kom-

munstyrelsen för beställning samt om behov finns av ytterligare för-

studier med anledning av de förändrade förutsättningarna.  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 16 augusti 2021 § 77 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 juli 

2021 

Protokoll från kommunstyrelsen den 11 maj 2021 

Bilaga, Kommunfastigheters Svar angående beställning av lokalan-

passningsutredning för Campus Laholm den 31 mars 2021 

 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Kommunfastigheter 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 101 Dnr 2020-000124  

 

Revidering av lokalbehovsplan  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden antar föreliggande Lokalbehovs-

plan för kultur- och utvecklingsförvaltningen 2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 april 2020 § 74 att respektive 

nämnd ska upprätta en lokalbehovsplan. En lokalbehovsplan är en 

planering på kort och lång sikt, 2020-2025 med utblick till 2040, av 

nämndens samlade lokalbehov. I lokalbehovsplanen ska nämnden 

analysera behovet av verksamhetslokaler, med utgångspunkt i bland 

annat befolkningsutveckling och tillväxtmålet 2040, demografi, 

översiktsplanering, bostadsförsörjningsprogrammet, nuläge och på-

gående förändringar. 

 

Syftet med lokalbehovsplanerna är att redogöra för hur förutsätt-

ningar och behov av verksamhetslokaler ser ut framöver, för att i tid 

kunna planera för och möta dem. Lokalbehovsplanerna blir underlag 

till den kommunövergripande strategiska lokalförsörjningsplanen. 
 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 16 augusti 2021 § 78 

Bilaga, Lokalbehovsplan för kultur- och utvecklingsförvaltningen 

2022 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-08-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 102 Dnr 2021-000203  

 

Remiss av kommunal vatten och avloppsplanering för Laholms 

kommun 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att översända förvaltning-

ens tjänsteskrivelse den 12 juli 2021 till kommunstyrelsen som ett 

svar på remiss om kommunal vatten- och avloppsplanering för La-

holms kommun. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har upprättat en plan för kommunal vatten- och 

avloppsplanering för Laholms kommun och lämnat planen på remiss 

till kultur- och utvecklingsnämnden med önskan om svar senast un-

der september 2021.   

 

Kultur- och utvecklingsförvaltningen ser positivt på den framlagda 

planen och ställer sig bakom densamma i alla delar. Påverkan på kul-

tur- och utvecklingsnämndens verksamhetsområde av vatten- och 

avloppsplanering är begränsad men förvaltningen vill särskilt fram-

hålla ambitionen att utöka tillgången på tekniskt vatten vilket skulle 

kunna ersätta dricksvatten inom nämnden verksamhetsområde ex-

empelvis genom användning i fontäner och inom bevattning av id-

rottsanläggningar.  

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 16 augusti 2021 § 79 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 juli 

2021 

Bilaga, remiss från kommunstyrelsen - Kommunal vatten- och av-

loppsplanering för Laholms kommun 

 

 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 103 Dnr 2021-000230  

 

Remiss - översyn av kommunens köksorganisation 2021 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att översända förvaltning-

ens tjänsteskrivelse den 9 juli 2021 till samhällsbyggnadsnämnden 

som ett svar på remiss om köksöversyn 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden har genomfört en översyn av situationen 

kring köken i den kommunala måltidsverksamheten och lämnat 

översynen på remiss till kultur- och utvecklingsnämnden med öns-

kan om svar senast under augusti 2021.   

 

Kultur- och utvecklingsförvaltningen har endast ett kök i sin verk-

samhet som drivs av måltidsenheten och det är serveringsköket på 

Campus Laholm som i köksöversynen benämns som Osbecksgym-

nasiet.  

 

Kultur- och utvecklingsförvaltningen är mycket nöjda med den ser-

vice, kvalitet och utbud  

som erbjuds på Campus café och i skolmatsalen på Campus Laholm. 

Förvaltningen ser ingen anledning att anta att den organisation och 

struktur som beskrivs i köksöversyn 2021 skulle påverka kvalitet och 

leverans till Campus Laholm/Osbecksgymnasiet och ställer sig där-

för bakom förslaget till köksöversyn.  

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 16 augusti 2021 § 80 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 juli 

2021 

Bilaga, Remiss från samhällsbyggnadsnämnden - Översyn av kom-

munens köksorganisation 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 104 Dnr 2019-000010  

 

Ny indelning av kontaktpolitiker 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden fastslår indelningen av kontaktpo-

litiker från och med 1 september 2021 fram till 31 december 2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Den 30 januari 2019 § 15 beslutade kultur- och utvecklingsnämnden 

att kontaktpolitikerna kan avsätta upp till 8 timmar per individ och 

period samt att varje kontaktpolitikergrupp utser en samordnare. Syf-

tet med kontaktpolitikersystemet är att ledamöter och ersättare har 

ett särskilt ansvar att hålla kontakten med del av verksamheten för 

att:  

• Skaffa sig baskunskaper om verksamhetens villkor och förutsätt-

ningar genom verksamhetsbesök, samtal och egna iakttagelser 

för att kunna förmedla kunskapen vidare till nämnden och till par-

tigrupper.   

• Skaffa sig kunskaper om den del av verksamheten man är kon-

taktpolitiker för så att den kan bli ett bidrag till nämndens gemen-

samma arbete med uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring. 

• Hjälpa till att tydliggöra och förklara nämndens målsättningar 

och resultatkrav för verksamheten. 

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 16 augusti 2021 § 81 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 juli 

2021. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 105 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 till kultur- och utveckl-

ingsnämnden sedan förra sammanträdet. 

 

 

Beslutsunderlag 

Förteckning den 17 augusti 2021 över anmälningar. 

Förteckning den 17 augusti 2021 över synpunkter och förslag.  

 

_____ 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 16 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-08-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 106 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 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 17 augusti 2021 över delegationsbeslut.     

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 107 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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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 108 Dnr 2021-000011  

 

Informationsärenden år 2021 

 

1. KUN/BUN uppdrag 

- Information om skolverksprojektet. 

Linette Roos 

 

2. Antal nyanlända 

- Rapport om antal nyanlända tom maj.  

Andreas Meimermondt 

 

3. Information från förvaltningschef  

- Branden på Campus Laholm – uppdatering. 

- Många besök i sommar; turister och hemestrare. 

- Utebaden har varit välbesökta. Utmaningar med skadegö-

relse.  

- Status på fritidsenheten. Enhetschef för fritid har påbörjat sin 

tjänst.  

Andreas Meimermondt 

 

4. Information från ordförande  

- Haft diskussion i ordförandegruppen ang. nämndssammanträ-

dena framöver. Bestämt att köra digitala möten t.o.m septem-

ber än så länge i väntan på nya restriktioner och rekommen-

dationer.   

Ove Bengtsson 

 

5. Ledamöternas inspel 

- Inga inspel. 

 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 109 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: 

 

 Angela Magnusson (M)  

 Magnus Johansson (S)  

 Elvis Begic (L) 

 Ingrid Sjöberg (M)  

 Birgitta Fritzon (S)  

 Bertil Johansson (LP)  

 Thomas Lövenbo (-)  

 Maj-Lis Jeppson (SD)  

 Kent-Ove Bengtsson (MP), ersättare 

 Thor Gunnar Bjelland (M) ersättare 

 Jörgen Nilsson (KD), ersättare 

 Karl-Fredrik Tholin (S), ersättare 

 

  

 

_____ 

 
 

 


