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Laholms kommun 

Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde den 25 oktober 
2021 

Protokollet som justerats den 27 oktober 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 27 oktober 2021 

till och med den 19 november 2021 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Emelie Eliasson 

Kultur- och utvecklingsförvaltningen 



 

 

LAHOLMS KOMMUN 

Kultur- och utvecklingsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-10-25 

Sida 
1 (13) 

 

Plats och tid Svanen, klockan 13.00 – 16.00 

Kontaktpolitikerträff 09.00-12.00 

Beslutande Ove Bengtsson (C), ordförande 

 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  Kent-Ove Bengtsson (MP), ersättare 

 Thor Gunnar Bjelland (M) ersättare 

 Jörgen Nilsson (KD), ersättare 

 Karl-Fredrik Tholin (S), ersättare §§ 126-128, 130-132, 136 (punkt 1,3)  

 Jeanette Örenmark (S), ersättare 

 Jan Norrman (MED), ersättare 

   

 Andreas Meimermondt, förvaltningschef 

 Emelie Eliasson, nämndsekreterare 

 Narcisa Duranovic, förvaltningsekonom § 126 

 Cecilia Ericsson, verksamhetschef Frivilliga skolformer §§ 127-128,  

    136 (punkt 3) 

 Marie Olsson, verksamhetschef Arbetsmarknad §§ 129-131, 136 (punkt 2) 

 Joel Axelsson, enhetschef Vägledning & mottagning § 129 

 Mats Altemyr, enhetschef Fritid §§ 132, 136 (punkt 1) 

 Nathalie Sandberg, destinationsutvecklare § 136 (punkt 1) 

 Jonas Heintz, enhetschef Kultur & turism § 136 (punkt 1) 

 Wiveca Ekeblad, verksamhetschef Kultur & fritid § 136 (punkt 1) 

  

Utses att justera Birgitta Fritzon (S) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den  klockan 13:00 

 

Paragrafer  §§ 126-136 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Emelie Eliasson 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Ove Bengtsson (C) 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Birgitta Fritzon (S)



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-10-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 126 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 18 oktober 2021 § 95 

Ekonomiskt rapport jan-sept 2021 

_____ 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-10-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 127 Dnr 2021-000117  

 

Systematiskt kvalitetsarbete - Gymnasieskola & Vuxenutbild-

ning år 2021 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen av Frivil-

liga skolformers systematiska kvalitetsarbete (SKA) 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

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 gymna-

sieskolan (Gy 2011) och läroplanen för vuxenutbildningen (Lvux12) 

och har under år 2021 redovisats för nämnden de olika analyserna. 

Genom de verksamhets nära analyser som genomförts har verksam-

heterna fortsatt sina förbättringsområden för att minimera riskerna 

att inte uppfylla samtliga mål enligt skollag och förordningar. (Skol-

lagen 2010:800 2 kap §8) 

 

Sammantaget så kan det generellt sägas att det finns olika förbätt-

ringsområden som behöver hanteras inom båda skolformerna under 

kommande år och att det behöver vara långsiktiga lösningar så det 

får effekt till kund/elev. De förbättringsområde som behöver följas 

upp extra är: 

• Förändring av digital lärplattform för båda gymnasieskolan 

och vuxenutbildningen.  

• Samarbetet med Barn- och ungdomsförvaltningen kring över-

gången mellan grundskolan och gymnasiet. 

• Samarbetet med Barn- och ungdomsförvaltningen kring äm-

net matematik. 

• Effekten av de strukturella förändringar som genomförts för 

gymnasiet. 

• Kompetensförsörjningsproblematikens påverkan på organi-

sationen. 

• Planen för personalens kompetensutveckling inom pedago-

gisk och didaktisk förmåga behöver beskrivas. 

 

 

 

  Forts 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-10-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 18 oktober 2021 § 96 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 okto-

ber 2021 

Bilaga 1. Redovisning av Osbecksgymnasiets systematiska kvalitets-

arbete för läsåret 20/21 Bilaga 2. Redovisning av Vuxenutbildning-

ens systematiska kvalitetsarbete för 2021 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-10-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 128 Dnr 21233  

 

Uppföljning av anmälan till huvudman om kränkande behand-

ling, diskriminering och trakasserier år 2/2021 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden lägger redovisningen till handling-

arna. 

 

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. Det beslutades även att på nämndens 

möte under april och oktober månad ska en sammanställning tas fram 

av de utredningar och åtgärder som har delegationsanmälts till nämn-

den. 

 

Enligt Skolverkets allmänna råd- arbetet mot diskriminering och 

kränkande behandling (SKOLFS 2012:10) bör huvudmannen bland 

annat se till att det finns en tydlig ansvarsfördelning för utredningen 

och att det finns tydliga rutiner för denna. Huvudmannen bör även 

ha system och upprätta rutiner för hur en anmälan om kränkande be-

handling/diskriminering/trakasserier ska göras så att den kommer så-

väl rektorn som huvudmannen till del. Huvudmannen ska även se till 

att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling och dis-

kriminering. 

 

Varje lärare eller annan personal som får kännedom om att en elev 

anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling/diskrimine-

ring/trakasserier i samband med verksamheten är skyldig att anmäla 

detta till rektorn. Rektorn är skyldig att anmäla detta till huvudman-

nen. Dessa anmälningar redovisas till nämnden nästkommande möte. 

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 18 oktober 2021 § 97 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 oktober 

2021 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-10-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 129 Dnr 2021-000305  

 

Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) år 

2021 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsförvaltningen godkänner redovisningen av 

kommunernas aktivitetsansvar (KAA).  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt skollagen 29 kap. 9 § ska hemkommunen löpande under året 

hålla sig informerad om hur ungdomar mellan 16–20 år i kommunen 

är sysselsatta. Kommunen ska vidare regelbundet erbjuda lämpliga 

individuella åtgärder till de ungdomar som omfattas av aktivitetsan-

svaret (KAA). Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den 

enskilde till vidare utbildning alternativt hitta vägar till arbete genom 

studiebesök eller praktik.  

 

Ansvaret ligger organiserat under kultur- och utvecklingsförvalt-

ningen, verksamhet Arbetsmarknad/ Vägledningscentrum. Uppdra-

get för målgruppen förändrades 2015 då nya riktlinjer i form av de 

Allmänna råden trädde i kraft. I en lagändring från 1 juli 2018 för-

tydligades vilka ungdomar som ska omfattas av ansvaret. 

 
 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 18 oktober 2021 § 98 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 oktober 

2021 

_____ 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-10-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 130 Dnr 2021-000162  

 

Habiliteringsersättning 2021 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att stimulansbidraget 

används för ytterligare en tillfällig höjning av habiliteringsersätt-

ningen under tidsperioden juli-december 2021 med 6 kr/dag.  

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att summan kommer att 

betalas ut som en retroaktiv engångssumma i november månad 

till brukaren. Förutsättningar som gäller för att få extra dagpen-

ning är att man deltar aktivt i dagligverksamhet.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att under 2021 för-

dela medel till kommunerna i form av stimulansbidrag för habilite-

ringsersättning. Statsbidraget får användas av kommunerna i syfte att 

införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i 

daglig verksamhet enligt Lagen (1993:387) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) under 2021.   

 

Statsbidraget som ska fördelas i riket omfattar totalt 350 000 000 

kronor under 2020. Enligt Socialstyrelsens fördelningsnyckel har 

Laholms kommun kunnat rekvirera 1 133 366 kr fram till första juni 

och de rekvirerade pengarna betalades ut till personer som har insat-

sen daglig verksamhet i juni. Efter 1 juni 2021 har Laholms kommun 

fått ta del av ytterligare stimulansbidrag som inte har rekvirerats från 

andra kommuner. Totalsumman att fördela är 73 740 kr till dem som 

deltar aktivt i den dagliga verksamheten. Den totala summan för den 

enskilde om höjningen blir 6 kr /dag, blir max 689 kr. Det är av vikt 

att utbetalningen endast avser år 2021. Ett informationsbrev till bru-

kare skickas i samband med utbetalningen. Beloppet är framräknat 

utifrån antalet deltagare som finns i daglig verksamhet enligt LSS i 

kommunen. Detta innebär att socialnämnden kommer att ta del av 

stimulansbidraget på samma sätt som kultur- och utvecklingsnämn-

den för att skapa likvärdighet för den enskilde brukaren som deltar 

aktivt i dagligverksamhet.  

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 18 oktober 2021 § 99 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 sep-

tember 2021 

_____ 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-10-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 131 Dnr 2020-000092  

 

Översyn av habiliteringsersättning 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige be-

sluta att från och med och med 1 januari 2022 betalas habiliterings-

ersättning ut endast för de dagar deltagaren medverkar i den dagliga 

verksamheten 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott gav verksam-

heten i uppdrag den 16 mars 2020 § 45 att göra en översyn av förut-

sättningarna kring habiliteringsersättningen och att föreslå ett lång-

siktigt förhållningssätt till ersättning för brukare inom lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade. Översynen skall innehålla 

en omvärldsanalys, en beskrivning av deltagarnas ekonomiska situ-

ation, en analys av de ekonomiska konsekvenserna för såväl kultur- 

och utvecklingsnämnden som socialnämnden, ett konkret förslag på 

hur frågan om habiliteringsersättning skall hanteras långsiktigt samt 

övrig information som verksamheten finner behjälplig i vidare be-

slut. Efter överläggningar mellan socialnämndens och kultur- och ut-

vecklingsnämndens presidier finns en samsyn mellan presidierna 

kring att: 

- Habiliteringsersättning endast skall utbetalas för de dagar brukaren 

befinner sig på sin dagliga verksamhet. 

- Acceptera de riktade statsbidrag som avser att komplettera habili-

teringsersättningen och använda dessa för att komplettera den kom-

munala ersättningen till brukarna. 

- Om de riktade statsbidragen avseende habiliteringsersättningen 

upphör finns behov av att göra en översyn av Laholms kommuns 

nivå avseende habiliteringsersättning. Ersättningsnivån bör i sam-

band med detta knytas till prisbasbeloppet för att vara inflationsneu-

tral. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 oktober 

2021 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-10-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 132 Dnr 2021-000306  

 

Fastställande av prioriterad grupp för aktivitetsbidrag år 2022 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur-och utvecklingsnämnden beslutar att fastställa funktionsvari-

erade som prioriterad grupp 2022 för bidragsformen aktivitetsbidrag. 

 

Ärendebeskrivning 

Senast oktober varje år ska kultur-och utvecklingsnämnden fastslå 

de prioriterade grupperna för bidragsformen aktivitetsbidrag i enlig-

het med Laholms kommuns författningssamling 7:8 14 §. Till före-

ningar med verksamhet för prioriterade grupperna lämnas ett högre 

belopp jämfört med åldersgrupperna 7-12, år 13-18 år och 19-25 år. 

Att välja att fortsatt prioritera gruppen funktionsvarierande främjar 

en positiv effekt för utveckling av inkluderande arbete i föreningarna 

på lång sikt. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 18 oktober 2021 § 100 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 6 oktober 

2021 

Laholms kommuns författningssamling 7:8 

 

_____ 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-10-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 133 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 19 oktober 2021 över anmälningar. 

Förteckning den 19 oktober 2021 över synpunkter och förslag. 

_____ 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-10-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 134 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 19 oktober 2021 över delegationsbeslut.  

_____ 

 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-10-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 135 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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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 13 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-10-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 136 Dnr 2021-000011  

 

Informationsärenden år 2021 

 

1. Redovisning av enkäter:  

- Besöksenkät & Friluftsenkät 

Nathalie Sandberg, Jonas Heintz 

- Utebadsenkät 

Mats Altemyr, Wiveca Ekeblad 

 

2. Antal nyanlända tom augusti 2021 

Marie Olsson 

 

3. Information från Frivilliga skolformer 

- Fokus det kommande året: struktur, samarbete och samsyn, digi-

tala verktyg, återuppbyggnad efter branden samt IKE-elever. 

Cecilia Ericsson  

 

4. Information från förvaltningschef  

- Omorganisation arbetsmarknad - chefer tillsatta.   

- Progressionstid Osbecksgymnasiet. 

- Ekonomiskt bistånd – KUF deltar i revisionens översyn.  

- Kommunrevision samlar in underlag för kommande mandatperi-

odens förutsättningar/revisionsplan. 

- Fastighetsutmaningar. 

Andreas Meimermondt 

 

5. Information från ordförande  

- Officiell invigning av Stadsbiblioteket den 25 okt.  

- Invigning av konstverk i Knäred 11 nov.  

- KUN/SON presidium & förvaltningsledning – möte och dialog 

gällande ekonomiskt bistånd samt habiliteringsersättning.  

Ove Bengtsson 

 

6.  Ledamöternas inspel 

- Motion om gratis simskola från 2017 och dess fortsättning. Åter-

kopplar till berörd ledamot samt muntlig återkoppling på kommande 

sammanträde.  

Thomas Lövenbo 

- Fråga om Ciceron Assistenten. Pågående utvärdering av SON som 

är pilot. Återkommer om ev. införandet av Ciceron Assistenten fram-

över.   

Maj-Lis Jeppson 

_____ 




