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Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-01-25  
 

Plats och tid Lärkan, Stadshuset samt Teams klockan 09:00 – 12:30 

 

 

 

Beslutande Ove Bengtsson (C), ordförande 

 Samtliga ledamöter nedan har deltagit via Teams: 

 Angela Magnusson (M)  

 Magnus Johansson (S)  

 Elvis Begic (L)  

 Birgitta Fritzon (S)  

 Bertil Johansson (LP)  

 Thomas Lövenbo (SD)  

 Anna Nylander (SD) 

 Ingrid Sjöberg (M) 

 

Övriga deltagande Samtliga ersättare nedan har deltagit via Teams:  

 Kent-Ove Bengtsson (MP), ersättare 

 Jörgen Nilsson (KD), ersättare 

 Karl-Fredrik Tholin (S), ersättare 

 Jeanette Örenmark (S), ersättare 

 Maj-Lis Jeppson (SD), ersättare  

   

 Andreas Meimermondt, förvaltningschef 

 Emelie Eliasson, nämndsekreterare 

 Samtliga deltagare nedan har deltagit via Teams: 

 Narcisa Duranovic, ekonom §§ 1-2 

 Carl-Fredrik Stefansson, föreningskonsulent §§ 6-7 

 Wiveca Ekeblad, verksamhetschef Kultur & fritid §§ 6-8, 13 (punkt 2) 

 Roger Larsson, verksamhetsledare § 13 (punkt 2) 

 Ingela Månsson, verksamhetschef Frivilliga skolformer § 13 (punkt 3-4) 

 Gabriella Pifrader, enhetschef Kvalitet & service 13 (punkt 4) 

 Marie Olsson, verksamhetschef Arbetsmarknad § 9 

 

Utses att justera Thomas Lövenbo (SD) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 25 januari 2021 klockan 15.00 

 

Paragrafer  §§ 1-14 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Emelie Eliasson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Ove Bengtsson (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Thomas Lövenbo (SD)
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 1 Dnr 2021-000008  

 

Beslutsattestanter 2021 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden fastställer beslutsattestanter och 

ersättare för år 2021.      

 

Ärendebeskrivning 

Enligt reglementet "Attest och kontroll av ekonomiska transaktion-

er" ska nämnden minst en gång per år fatta beslut avseende beslut-

sattestanter och deras ersättare inom nämndens verksamhetsområ-

den. Nämnden utser också en person som löpande under året har 

delegationsrätt när det gäller förändringar av attesträtterna.   

 

Enligt kultur- och utvecklingsnämndens nuvarande delegationsord-

ning har förvaltningschef delegation (3.2.C.2) att utse beslutsattes-

tanter med ersättare i övrigt för kultur- och utvecklingsnämndens 

verksamheter, exklusive förvaltningschef själv, löpande under året.    

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 18 januari 2021 § 1 

Beslutsattestlista från och med 2021-01-01           

 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 2 Dnr 2021-000009  

 

Handkassor och växelkassor inom kultur- och utvecklings-

nämndens verksamhet år 2021 samt redovisning av nämndens 

handkassor år 2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner förteckning över 

nämndens hand- och växelkassor för år 2021.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar om tilldelning och ansvar 

för hand- och växelkassor inom sina verksamheter. Enligt kom-

munstyrelsens riktlinjer för kontanthantering får en handkassa end-

ast användas för smärre utgifter, vilka inte faktureras. Med ansvar 

för växelkassan följer även ansvar för kontantkassan, alltså de me-

del som erhålls i samband med försäljning. 

Vid beslut om handkassor skall bland annat följande beaktas:  

1. Handkassor får inte vara större än vad som är motiverat med 

hänsyn till användningsområdet.  

2. Antalet handkassor bör begränsas.  

När det gäller befintliga handkassor, som används i ringa omfatt-

ning, bör nämnden överväga om kassan skall upphöra.   

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 18 januari 2021 § 2 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 januari 

2021 

Bilaga, Förteckning över hand- och växelkassor för 2021   

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Ekonomienheten 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 3 Dnr 2020-000305  

 

Svar på revisionens granskning av avtalshantering 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelse 

den 23 december 2020 som remissvar till kommunrevisionen.    

 

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen har, inom ramen för den beslutade planen för 

revision och uppföljning, granskat Laholms kommuns samtliga 

nämnders agerande i förhållande till avtalshantering. Avseende kul-

tur- och utvecklingsnämndens verksamhet uppmanar kommunrevis-

ionen kultur- och utvecklingsnämnden att säkerställa att det: 

- genomförs en systematisk och dokumenterad avtalsuppföljning av 

ingångna avtal 

- genomförs en översyn av samtliga avtal som förlängs per  

automatik 

- vid utformning av avtal framgår hur uppföljning av avtalet ska ske 

- vid undertecknande av avtal framgår datum vid undertecknande 

samt befattning för den som undertecknar 

Kommunrevisionen önskar erhålla skriftligt svar på gransknings-

rapporten senast den 19 februari 2021.    

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 18 januari 2021§ 3 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 de-

cember 2020 

Bilaga, EY Granskningsrapport - Avtalshantering   

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 4 Dnr 2020-000301  

 

Svar på revisionens granskning av intern kontroll 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelse 

den 18 december 2020 som remissvar till kommunrevisionen.   

 

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen har, inom ramen för den beslutade planen för 

revision och uppföljning, granskat Laholms kommuns samtliga 

nämnders agerande i förhållande till Intern kontroll. Avseende kul-

tur- och utvecklingsnämndens verksamhet uppmanar kommunrevis-

ionen kultur- och utvecklingsnämnden att: 

- genomföra kontrollmoment enligt internkontrollplanen 

- löpande ta del av resultatet av genomförda kontrollmoment 

Kommunrevisionen önskar erhålla skriftligt svar på gransknings-

rapporten senast den 19 februari 2021.    

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 18 januari 2021 § 4 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 de-

cember 2020 

Bilaga, EY Granskningsrapport - Intern kontroll  

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 5 Dnr 2020-000192  

 

Remiss av motion om barntrafikskola 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden överlämnar kultur- och utveckl-

ingsförvaltningens yttrande den 28 december 2020 som svar på re-

missen.   

 

Ärendebeskrivning 

Inger Reinfeldt (TRP) föreslår i en motion till kommunfullmäktige 

att kommunen ska utreda möjligheten att etablera en barntrafik-

skola i Laholms kommun. Motionen har remitterats för yttrande till 

barn- och ungdomsnämnden och kultur- och utvecklingsnämnden.  

Kultur- och utvecklingsförvaltningen instämmer i att trafiksäkerhet 

är en viktig fråga för alla barn och elever. Arbetet med trafiksäker-

het är en integrerad del av grundskolans arbete och är därmed en 

del av de nationella kunskapsmålen som arbetas mot inom barn- 

och ungdomsförvaltningen. Motsvarande styrning är inte en del av 

den nationella måluppfyllelsen för gymnasieelever. Kultur- och ut-

vecklingsnämnden har inte heller med trafiksäkerhet som ett priori-

terat område att arbeta i nämndsplan 2020-2023 för övriga delar av 

kultur- och utvecklingsförvaltningen. En barntrafikskola har inte ef-

terfrågats av någon del av civilsamhället som samverkar med kul-

tur- och utvecklingsförvaltningen och har inte en roll i arbetsmark-

nadsverksamheternas arbete med ökad anställningsbarhet. Mot 

bakgrund av detta har kultur- och utvecklingsförvaltningen ingen 

uppfattning om behovet av en barntrafikskola i Laholms kommun 

utan hänvisar till de eventuella behov som kan beskrivas av barn- 

och ungdomsförvaltningen. Om beslut fattas att etablera en barntra-

fikskola inom Laholms kommun är det kultur- och utvecklingsför-

valtningens uppfattning att denna organisatorisk bör placeras under 

driftenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen i enlighet med de 

pågående diskussioner som förs om olika anläggningars organisato-

riska placering.  

 

 

  Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

Forts 

   

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 18 januari 2021 § 5 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 de-

cember 2020 

Remiss från kommunfullmäktiges presidium den 21 augusti 2020   

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 6 Dnr 2020-000084  

 

Bidrag till allmän samlingslokal 2021 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att driftskostnader 

täcks med 100 % och resterande medel av budgeten fördelas på för-

eningarnas uthyrningstillfällen.   

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar bidrag till samlingslo-

kaler 2021 enligt nedan:  

  

Blankeredsgårdens ek.förening 69 596 

Bygdegårdsföreningen Skoskumsgården 44 085 

Folkets Hus Byggnadsförening, Genevad 128 469 

Föreningen Lagagården 183 047 

Föreningen Ysby Bygdegård 72 268 

Hasslövs Bygdegårdsförening 89 690 

Knäreds Bygdegårdsförening 84 571 

Mellbystrandsföreningen 106 635 

Mestocka Nya Bygdegårdsförening 53 180 

Solbackens Bygdegårdsförening 91 305 

Våxtorps Bygdegårdsförening 108 389 

Våxtorps Godtemplare Byggnadsförening 81 645 

Ålstorps Bygdegårdsförening 40 122 

Summa: 1 153 000 

        (kr)       40 122  

3. Kultur- och utvecklingsnämnden avslår föreningen Cycling 

Academy Sport Clubs ansökan om bidrag till samlingslokaler 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Fritidsenheten har handlagt och sammanställt ansökningar för bi-

drag till allmänna samlingslokaler 2021. Kommunens stöd till före-

ningar som upplåter allmänna samlingslokaler regleras av Bestäm-

melser om bidrag till allmänna samlingslokaler (LFS 7.)9. Nuva-

rande regler gäller sedan 1 januari 2020.  

Bidraget baseras på två faktorer, bidragsgrundande driftkostnader 

och uthyrningstillfällen. Först fastställer kultur-och utvecklings-

nämnden hur stor procentsatsen blir för kostnadstäckning av drifts-

kostnaderna.  

  Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

Forts 

Resterande summa av avsatt budget till bidraget fördelas mellan 

föreningarna utefter hur många uthyrningstillfällen som skett före-

gående verksamhetsår. Fasta hyresgäster, ej avgiftsbelagda hyres-

tillfällen och föreningens egna sammanträden räknas ej som uthyr-

ning. Som fast hyresgäst räknar kultur- och utvecklingsnämnden 

hyresgäster som själv stadigvarande disponerar egen lokalyta. Ej 

avgiftsbelagda hyrestillfällen räknas som tillfällen där lokalen nytt-

jats utan ersättning till föreningen.   

Förslaget innebär att föreningarna får 100% täckning för sina bi-

dragsgrundande kostnader och att resterande 119 tkr av budgeten 

fördelas på föreningarnas uthyrningstillfällen.   

Kommunfullmäktige antog detta nya regelverk 24 november 2020 

och det är första gången det appliceras. Det kommer innebära en 

ekonomisk omställning för vissa föreningar då bidraget tidigare le-

gat på samma nivå under flertalet år.  

Cycling Academy Sport Clubs ansökan föreslås avslag, då före-

ningen inte uppfyller § 1 i de allmänna bestämmelserna i LFS 7.9.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 18 januari 2021 § 6 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 de-

cember 2020 

Bilaga, Ansökningshandlingar och kompletterande bilagor från re-

spektive förening 

Bilaga, Sammanställning av förslag  

 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Berörda föreningar      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 7 Dnr 2020-000105  

 

Avsteg från underlag till bidragsansökningar med anledning av 

covid-19 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner under 2021 avsteg från 

kravet att bidragsberättigade föreningar ska lämna in av årsmöte, 

godkända handlingar, reglerat i LFS 7.8 9§. Ej godkända handling-

ar kommer anses tillräckligt.    

 

Ärendebeskrivning 

Varje år efter genomfört årsmöte ska bidragsberättigade föreningar 

inkomma med föreningsuppgifter till kultur- och utvecklingsnämn-

den. Detta regleras i Laholms kommuns författningssamlings 7.8 

enligt följande: 

9§ Bidragsberättigad förening ska årligen, senast två månader efter 

föreningens årsmöte, till kultur- och utvecklingsnämnden inge 

verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisions-

berättelse som godkänts under årsmötet. 

Med den rådande pandemin är det inte lämpligt att samla männi-

skor till årsmöte och det är i nuläget inte möjligt att avgöra när det 

skulle vara genomförbart på ett säkert sätt för alla föreningar. Syftet 

med kravet på inlämnande handlingar är att kultur- och utveckl-

ingsnämnden ska kunna granska föreningarnas verksamheter, eko-

nomi och kvalitetssäkra bidragshantering. Förslaget innebär att för-

eningarna behöver lämna in handlingarna men de behöver ej ha bli-

vit behandlade i ett årsmöte. Därigenom ställer kultur- och utvek-

lingsnämnden inget krav på föreningarna att genomföra något års-

möte under 2021. Förslaget har en negativ effekt på bidragshante-

ring men smittskyddsläget och människors hälsa är mer angeläget. 

Det är verksamhetens uppfattning att bidragshantering ändå kom-

mer kunna ske på ett adekvat sätt under 2021.   

   

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 18 januari 2021 § 7 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 de-

cember 2020 

Bilaga, Laholms kommuns författningssamling 7.8 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Bidragsberättigade föreningar 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 8 Dnr 2019-000196  

 

Inkommande skrivelse angående Glänninge Park och dess 

framtid 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att: 

1. föreslå kommunstyrelsen att initiera en detaljplanprocess för 

området mellan Glänningesjö, väg 24 och Folkhälsocentrum för 

att möjliggöra en utveckling av området med inriktning mot fri-

luftsliv, rekreation och idrott. 

2. föreslå kommunstyrelsen att beställa en förstudie hos Kom-

munfastigheter avseende en ny dusch- och omklädningsbyggnad 

på Glänningepark.  

3. ge kultur- och utvecklingsförvaltningen i uppdrag att till nämn-

dens möte i maj 2021 ta fram ett underlag som möjliggör att en 

padelhall byggs i Laholms tätort samt att redovisa möjliga alter-

nativ för var en hall kan byggas, hur en byggnation kan finan-

sieras/genomföras och hur hallen ska driftas.  

4. ge kultur- och utvecklingsförvaltningen i uppdrag att uppdatera 

Utvecklingsplan kring konstgräsplaner i Laholms kommun (dnr 

2015-000088) med en utredning av en eventuell tredje konst-

gräsplan och dess eventuella placering i dialog med samtliga 

klubbar samt redovisa nyttjandegrad på de två befintliga planer 

som finns. Utredningen redovisas i samband med nämndens 

möte i maj 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Den 25 juni 2019 inkom en skrivelse till Laholms kommun från 

Laholms fotbollsklubb (LFK), med ansökan om ett bidrag på 1 125 

000 kr för en uppgradering av Glänninge park. Den 10 september 

2019 beslutar kommunstyrelsen att bevilja bidrag med 1 125 000 kr 

till klubben för anläggande av två gräsplaner vid Glänninge park, 

under förutsättning att kommunfullmäktige medger att kommunsty-

relsen får lämna ett sådant bidrag och att föreningen erhåller mot-

svarande bidrag från stiftelsen Stefan Paulssons Cancerfond. 

Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen rätten att 

lämna bidraget.  

  Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

Forts 

I maj 2020 LFK med en ny skrivelse till kommunstyrelsen med an-

sökan om totalt 4 miljoner kronor från kommunen för fortsatt ut-

veckling av Glänningepark. Klubben räknar då med att de 5 miljo-

ner som den planerade omläggningen av nuvarande konstgräsplan 

på Glänninge beräknas kosta också kan användas i utvecklingsar-

betet, totalt 9 miljoner. Pengarna ska användas till: utegym, 3 st 

padelbanor, ny entré, parkering samt ett torg/samlingsyta, om- och 

tillbyggnad av befintlig huvudbyggnad, cafeteria, omklädningsrum, 

gym och teorisal, nybyggnation café/kiosk, nytt garage/förråd, om-

läggning och utbyggnad av ytterligare en konstgräsplan inklusive 

belysning. Båda planerna behöver läggas sida vid sida och vridas 

ett kvarts varv för att få plats. Satsningen beräknas kosta totalt 19 

500 000 kronor och kommunens del är 45% av den totala kostna-

den. Stiftelsen bidrar med 45% och klubben med 10%. 

Kultur- och utvecklingsnämnden och kommunstyrelsen enades om 

att frågan skulle beredas av kultur-och utvecklingsnämnden och 

verksamheten få i uppdrag att utreda och åsiktsbilda kring skrivel-

sen.  

Kultur- och fritidsverksamheten ser det som angeläget att en plan-

process inleds och att området viks för idrott/friluftsaktiviteter och 

sträcker sig från Glänningesjö, väg 24 till Folkhälsocentrum.  

Kultur- och fritidsverksamheten uppskattar att det idag finns un-

derlag för en (1) padelhall i tätorten men padelsporten är fortfa-

rande relativt ny och det långsiktiga behovet/underlaget är osäkert.  

Därför ser verksamheten gärna att en eventuell hall byggs i sam-

verkan mellan olika klubbar/föreningar, att det finns möjlighet att 

bedriva fler sorters idrotts/friskvårds aktiviteter där samt att hallen 

nyttjas och driftas i samverkan mellan föreningar/klubbar.  

Det totala behovet hos föreningar och utbildningsanordnare i La-

holms kommun av träning och spel på konstgräs är idag ej känt. 

Den utvecklingsplan innehållande en kartläggning av framtida be-

hov hos föreningarna togs fram 2015/2016 då befolkningsökningen 

i Laholms kommun ännu inte tagit ordentlig fart. Beläggningen på 

den nya Veinge konstgräsplan är oklar på grund av att planen är ny, 

det är första året den är i bruk. Pandemin har gjort att aktiviteter 

ställts in, så verksamheten har inget normalår att jämföra med.  

 

  Forts 
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Forts 

Kultur och fritidsverksamheten har förståelse för LFK:s upplevda 

behov av ytterligare en konstgräsplan på Glänningepark men anser 

sig inte ha en tillräckligt nyanserad bild av behovet hos övriga fot-

bollsklubbar i kommunen. Ett otillräckligt underbyggt beslut om att 

(del)finansiera ytterligare en plan med placering Glänningepark ris-

kerar att gå ut över andra föreningar som också har lo-

kal/anläggningsbehov för att tillmötesgå efterfrågan samt ges möj-

lighet att växa.   

I januari 2021 påbörjas framtagande av ett utkast till nytt nyttjande-

rättsavtal. Avtalet kommer att bland annat tydliggöra ägarförhål-

landet om klubben väljer att med egna medel finansiera byggnat-

ioner på kommunens mark. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 18 januari 2021 § 8 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 de-

cember 2020 

Bilaga, inkommande skrivelse från LFK den 3 maj 2020 

Bilaga, Rapport från Hallands idrottsförbund ang. renoveringsbe-

hov  

 

Ersättares mening: 

Jörgen Nilsson (KD): Bifall till föreliggande förslag.  
 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  

Laholms Fotbollsklubb       
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§ 9 Dnr 2020-000165  

 

Gemensamt uppdrag - KUN/SON ang. ekonomiskt bistånd 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att lägga rapporten till 

handlingarna och överlämna den till kommunstyrelsen.    

 

Ärendebeskrivning 

2018 påbörjades en gemensam process mellan verksamheterna i 

Socialnämnden och i kultur- och utvecklingsnämnden för att indi-

viden snabbare ska nå självförsörjning via arbete och det ekono-

miska biståndet minska. Samtidigt som verksamheten återigen säk-

ras utifrån covid-19, fortgår arbetet utifrån fortsatta och planerade 

åtgärder som redovisats i "Rapport om åtgärder för att minska kost-

naderna för ekonomiskt bistånd" 2020-03-27:  

- Fortsatt genomlysning av processen med fokus på arbetsmark-

nadsinsatser. Denna är genomförd och återkopplas till verksamhet-

erna i november för fortsatt aktivitetsplan utifrån föreslagna förbätt-

ringar. 

- Ändring i riktlinjer gällande nödprövning utifrån genomförd ge-

nomlysning av ekonomiskt bistånd. Denna är genomförd.  

- Fortsatt nära samverkan över nämndsgränserna och mellan de 

båda enheterna. Detta arbete pågår.  

- Fokus på att öka antalet praktikplatser för målgruppen från eko-

nomiskt bistånd. Detta arbete pågår och en plan är skriven.  

- Kravställning på leverans av RPA och digitala lösningar inom 

handläggningen för ekonomiskt bistånd. E- ansökan är genomförd, 

"Mina sidor" lanseras innan årsskiftet och aktivitetsplanen för RPA 

är förnyad.  

Enligt uppdrag sker en rapport till nämnden i jan, mars, maj, sept, 

nov.    

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 18 januari 2021 § 9 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 janu-

ari 2021 

Bilaga, Socialförvaltningen samt kultur- och utvecklingsförvalt-

ningens redovisning av nyckeltal gemensam process jan-dec 2020  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 10 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 17 januari 2021 över anmälningar. 

Förteckning den 17 januari 2021 över synpunkter och förslag.  

 

_____ 
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§ 11 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 17 januari 2021 över delegationsbeslut.     

      

_____ 
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§ 12 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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§ 13 Dnr 2021-000011  

 

Informationsärenden år 2021 

 

 

1. Risk- och väsentlighetsanalys 

- Grunden till kommande intern kontroll-plan för 2021 

- Gruppdiskussioner om vad nämnden anser är av vikt för intern 

kontroll 

 Marcus Alvstrand 

 

2. Sammanställningen av besökarenkäten på alla öppna 

 mötesplatser (fritidsgårdar) 

- Enkät som ungdomar, som besökt verksamheten, besvarat. 40-tal 

frågor om: inflytande, delaktighet, ansvarstagande, trygghet, be-

mötande, lokalerna m.m.  

- Resultatet blir del i fritidsverksamhetens utvärderingssystem och 

verksamhetsplanering.   

Roger Larsson, Wiveca Ekeblad 

 

3. KUN/BUN gemensamt uppdrag 

- Redovisning av grind 2.  

- Fortsättning av arbetet och implementering i verksamheterna. 

- Nuläge: övergångar mellan skolformer (haft två möten hittills, kopp-

lat på aktiviteter); pedagogik i klassrummet (delvis avstannat pga 

fjärrundervisning); språket i världen (lades delvis på is, då Skolver-

ket håller i liknande större projekt. Analysarbete ska påbörjas).  

Ingela Månsson, Erik Thor 

 

4. Utlån av skolsköterska för vaccinering 

- Gäller 1 dag i veckan i januari samt 2 dagar i veckan under febru-

ari, men ej i mars (om det egna uppdraget ska kunna genomföras). 

Om utökad hjälp behövs lyfts det till nämnden. 

Gabriella Pifrader 

 

5. Information från verksamhetschef 

- Nya förutsättningar maa covid -19 för förvaltningen.  

Kultur & fritid: from 25/1 öppnat upp idrottsanläggningar & folk-

hälsocentrum för föreningsidrott i organiserade form och för barn & 

unga födda 2005 eller senare. Biblioteket: bedriver service, dvs. ut-

lämning och hemkörning av böcker. Övriga besöksverksamheter 

(såsom turistbyrå och Teckningsmuseum) håller fortsatt stängt.  

Forts 
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Forts 

- Arbetsmarknad: verksamheten till stora delar distansförlagd och 

kontakt med medborgare sker via digitala plattformar. Jobbcenter: 

öppet men i anpassad form. Daglig verksamhet: bedriver verksam-

het men så anpassat som möjligt.  

- Frivilliga skolformer: Kulturskolan erbjuder from 1/2 närundervis-

ning för barn & unga födda 2005 eller senare. Vuxenutbildning: 

förlängd fjärrundervisning fram till sportlovet. Gymnasiet: blandad 

när- och distansundervisning mellan de olika årskullarna.   

- Rekrytering av verksamhetschef Frivilliga skolformer; dialog med 

ledningsgruppen hur vakansen ska lösas tillfälligt tills en ny rekry-

tering gjorts.   

Andreas Meimermondt 

 

6. Information från ordförande 

- Inkommen skrivelse om hall för truppgymnastik. Lyfts till nämnden 

i februari.  

Ove Bengtsson 

 

7. Ledamöternas inspel 

- Fråga om V-klass, stora problem med inloggningen.  

- Får lyftas till respektive ansvarig tjänstemän som administrerar 

systemet.   

Thomas Lövenbo (SD) 

- Hur ser framtida öppethållande av vår verksamheter ut maa av 

covid -19? 

- Kultur- och utveckling följer FHM rekommendationer och an-

passar efter det.  

Jörgen Nilsson (KD) 

 

 

 

 

      

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 20 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-01-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 14 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)  

 Birgitta Fritzon (S)  

 Bertil Johansson (LP)  

 Thomas Lövenbo (SD)  

 Anna Nylander (SD) 

 Ingrid Sjöberg (M)  

 Kent-Ove Bengtsson (MP), ersättare 

 Jörgen Nilsson (KD), ersättare 

 Karl-Fredrik Tholin (S), ersättare 

 Jeanette Örenmark (S), ersättare 

 Maj-Lis Jeppson (SD), ersättare  

 

_____ 

 

      

 

 


