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Laholms kommun 

Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde den 20 december 
2021 

Protokollet som justerats den 20 december 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 

20 december 2021 till och med den 14 januari 2022 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Emelie Eliasson 

Kultur- och utvecklingsförvaltningen 



 

 

LAHOLMS KOMMUN 

Kultur- och utvecklingsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-12-20 

Sida 
1 (13) 

 

Plats och tid Sammanträdesrum Svanen, klockan 09:00 – 12:00 

Beslutande Ove Bengtsson (C), ordförande 

 Angela Magnusson (M)  

 Magnus Johansson (S)  

 Kerstin Lindqvist (C)  

 Birgitta Fritzon (S)  

 Bertil Johansson (LP)  

 Thomas Lövenbo (-)  

 Maj-Lis Jeppsson (SD) 

 Jörgen Nilsson (KD)  

 

Övriga deltagande  Kent-Ove Bengtsson (MP), ersättare 

 Thor Gunnar Bjelland (M) ersättare 

 Ingrid Sjöberg (M), ersättare 

 Karl-Fredrik Tholin (S), ersättare 

 Jan Norrman (MED), ersättare 

   

 Andreas Meimermondt, förvaltningschef 

 Emelie Eliasson, nämndsekreterare 

 Narcisa Duranovic, förvaltningsekonom §§ 149-151 

 Cecilia Ericsson, verksamhetschef Frivilliga skolformer § 151 

 Jonas Heintz, enhetschef kultur & turism § 158 (punkt 2) 

 Wiveca Ekeblad, verksamhetschef Kultur & fritid § 158 (punkt 2) 

 Cornelia Larzénius, enhetschef JobbLaholm § 158 (punkt 3) 

 Caroline Jakobsson, enhetschef Jobbcenter § 158 (punkt 3) 

 Joel Axelsson, enhetschef Vägledning & mottagning § 158 (punkt 3) 

 

Utses att justera Bertil Johansson (LP) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 20 december 2021 klockan 15:00 

 

Paragrafer  §§ 149-158 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Emelie Eliasson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Ove Bengtsson (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Bertil Johansson (LP)
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 149 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 13 december 2021 § 112 

Ekonomisk rapport jan-nov 2021 

 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 150 Dnr 2021-000369  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens internbudget år 2022 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att:  

- avsätta 6 690 tkr för kostnader inom kultur- och utvecklingsför-

valtningens gemensamma område samt 

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

ingsnämnden samt 

- avsätta 46 896 tkr för kostnader inom kultur- och fritidsverksam-

heten samt 

- avsätta 151 261 tkr för kostnader inom den frivilliga skolforms-

verksamheten samt 

- avsätta 35 118 tkr för kostnader inom arbetsmarknadsverksam-

heten 

 

Ärendebeskrivning 

Internbudgetförslag 2022 har arbetats fram i samråd mellan enhets-

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

vecklingsförvaltningen. Förslaget representerar en budget i balans 

utifrån förutsättningar givna i kommunfullmäktiges budgetbeslut 

med fokus på de effekter som kultur- och utvecklingsnämnden vill 

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

kommuns fastslagna mål och hämtas ur nämndsplan 2022-2023. 

Budgetförslaget är inte en ändringsbudget baserad på 2021 års ram 

utan på en behovsbudget som arbetats fram i dialog med respektive 

ansvarig chef. Förslaget omfattar driftbudget för de anslagna kom-

munala nettoanslaget om 238 475 tkr såväl som den projicerade 

schablontilldelningen av anslag från Migrationsverket om (progno-

stiserat) 2 400 tkr. Kultur- och utvecklingsförvaltningen har inom ra-

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

vecklas och fortsätta systematisera arbetet med alla de områden som 

ligger inom kultur- och utvecklingsnämndens ansvarsområde. 
 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 13 december 2021 § 113 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 7 decem-

ber 2021 

Bilaga, Kultur- och utvecklingsförvaltningens internbudgetförslag 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 151 Dnr 2021-000304  

 

Programpris för gymnasieskola och gymnasiesärskola år 2022 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar om programpris enligt 

tjänsteskrivelse den 8 december 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsförvaltningen föreslår nedanstående pris för 

de nationella gymnasieprogram som anordnas i Osbecksgymnasiets 

regi enligt nedanstående tabell. Budgeten omfattar samtliga kostna-

der som gymnasieskolans egna program genererar och består av:  

Elevhälsa; Kapitaltjänstkostnad; Lokalkostnader (hyra, exklusive in-

ternräntedel, kostnader för städ och verksamhetsservice); Måltider, 

total självkostnad; Lärverkyg (läroböcker, litteratur, datorer/IT, ma-

skiner i undervisning, skolbibliotek, studiebesök och dylikt); samt 

Personalkostnader; undervisande personal, stödåtgärder till elever 

dock ej för de kostnader som kan tillskrivas enskild individ, kompe-

tensutveckling och liknande kostnader för personal, studieyrkesväg-

ledning, skolledning och skoladministration, inklusive schablon för 

förväntade löneökningar 2022 motsvarande 2,4% av den budgete-

rande personalkostnaden. 

 

Ersättningen för lokalkostnader till de fristående huvudmän-

nen/andra kommunala huvudmän har vid beräkningen justerats ned 

motsvarande internräntedelen i hyran för de lokaler som gymnasie-

skolan disponerar över. Detta enligt Laholms kommuns gällande 

principer som tillämpas också av barn- och ungdomsnämnden vid 

framräkning av elevpengen.  
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

  Programpris 2022 

(exkl. moms) 

Programpris 

 2022 

(inkl. moms) 

Program Kommunala huvud-

män 

Privata huvudmän 

Barn- och fritidsprogrammet  114 735 kr 
 

121 619 kr 

El- och energiprogrammet  120 076 kr 127 281 kr 

Ekonomiprogrammet  93 659 kr 99 278 kr 

Fordons- och transportprogram-

met  

149 571 kr 158 545 kr 

Industritekniska programmet  196 972 kr 208 791 kr 

Naturvetenskapsprogrammet  126 780 kr 134 387 kr 

Samhällsvetenskapsprogrammet  87 428 kr 92 673 kr 

Teknikprogrammet  100 009 kr 106 010 kr 

 

För att fastslå det pris som Laholms kommun accepterar att anordna-

ren debiterar Laholms kommun kommer fölajnde principer att till-

lämpas.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. Praxis innebär att den 

summa som skall debiteras/utbetalas kommer vara den lägsta sum-

man av nedanstående beräkningsgrunder:  

1. Laholms kommuns programpris för gymnasieprogram 2022 

2. Den anordnande kommunens fastslagna programpris för gymna-

sieprogram 2022  

 

Samverkansavtalet mellan Laholms kommun och Båstad kommun 

fastslår att den summan som ska debiteras/utbetalas ska ske enligt 

den av Skolverket fastslagna riksprislistan för programpris. Vid an-

slagsutbetalning till friskolor tillämpas följande principer:  

- I de fall då Laholms kommun anordnar utbildning inom det gym-

nasieprogram som eleven blivit antagen till gäller att friskolan debi-

terar Laholms kommun utifrån Laholms kommuns programpris för 

gymnasieprogram 2022. 

- I de fall då Laholms kommun inte anordnar utan i samverkan er-

bjuder utbildning inom det gymnasieprogram som eleven blivit an-

tagen till gäller att friskolan debiterar Laholms kommun utifrån snitt-

priset inom samverkansområdet för gymnasieprogram 2022. 

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

nasieprogram gäller den av Skolverket fastslagna riksprislistan, som 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-12-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

i skrivande stund ännu inte är fastslagen. Skolverket fastslår rikspris-

listan i januari för varje innevarande år.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 13 december 2021 § 114 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 decem-

ber 2021. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Berörda kommunala, regionala och privata gymnasieskolor 

Kommunfullmäktige 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 152 Dnr 2021-000210  

 

Uppföljning av nämndens beslut år 2021 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kultur- och utvecklingsnämndens beslut den 16 december 

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

för särskilt uppföljning. Redovisningen sker två gånger per år. 

 

Redovisningen är uppdelad i flertalet kategorier; uppdrag till verk-

samheten från nämnden; externa uppdrag till nämnden (från andra 

nämnder och/eller kommunstyrelsen och kommunfullmäktige); 

ärenden som kultur- och utvecklingsnämnden har expedierat och in-

väntar återkoppling; avslutade uppdrag som ännu inte implemente-

rats eller genomförts i verksamheten samt avslutade uppdrag. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 13 december 2021 § 116 

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

juni - dec 2021 

 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 153 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 anmälningsskyldighet, och det är 

nämnden som bestämmer i vilken ordning detta ska ske. 

 

Delegationsordningen är ett levande dokument och behöver revide-

ras i samband med förändringar i organisationen. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 13 december 2021 § 117 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 8 decem-

ber 2021 

Bilaga, Förslag på revidering för delegationsordning för kultur- och 

utvecklingsnämnden 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 154 Dnr 2021-000358  

 

Verksamhetens närvaro i nämnden år 2022 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att stående informations-

punkterna på nämndssammanträdena ska följa indelning år 2022 i 

enlighet med tjänsteskrivelse den 8 december 2021.   
 

Ärendebeskrivning 

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

de stående informationspunkterna från verksamheten på nämnds-

sammanträdena skulle delas in avdelningsvis (numera verksamhets-

vis): frivilliga skolformer, arbetsmarknad och kultur & fritid enligt 

ett schema för året. Under respektive informationspunkt kan avdel-

ningen lyfta vad de anser viktigt och intressant för nämnden att få 

kännedom om, och nämnden har i sin tur kunnat ställa frågor om 

avdelningen. Tidigare år har varje verksamhet redovisat två gånger 

om året, och i januari, augusti har ingen information från någon verk-

samhet givits. Inför 2022 behöver ett nytt schema beslutas. Förvalt-

ningen lämnar åt beredningsutskottet att hantera. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 13 december 2021 § 118 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 8 decem-

ber 2021 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 155 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 14 december 2021 över anmälningar. 

Förteckning den 14 december 2021 över synpunkter och förslag. 

_____ 
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§ 156 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 14 december 2021 över delegationsbeslut.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 157 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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§ 158 Dnr 2021-000011  

 

Informationsärenden år 2021 

 

1. Verksamhetsplan år 2022  

Andreas Meimermondt 

 

2. Uppföljning Kulturplan 2021-2024 

- Årlig uppföljning av verksamhetens styrdokument för kultur, 

hur målen har uppfyllts under året som har gått.  

Jonas Heintz 

 

3. Information från verksamhet Arbetsmarknad 

- Information från de olika enheterna om bl.a. KAA, ekono-

miskt bistånd, e-vägledning, flytt till Humlegången 2.  

Cornelia Larzénius, Caroline Jakobsson, Joel Axelsson 

 

4. Information från förvaltningschef  

- Inget att tillägga.  

Andreas Meimermondt 

 

5. Information från ordförande  

- Genomfört första mötet med Idrottsforum.  

Ove Bengtsson 

 

6. Ledamöternas inspel 

- Synpunkter obesvarad om målning på Ga polishuset?  

Bertil Johansson (LP) 

- Information från nämnderna och debatt i fullmäktige. 

Thor Gunnar Bjelland (M) 

 

 

_____ 

 
 

 




