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Laholms kommun 

Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde den 22 mars 2021 

Protokollet som justerats den 22 mars 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 22 mars 2021 

till och med den 14 april 2021 intygas. 

 

……………………………………………… 

Emelie Eliasson 

Kultur- och utvecklingsverksamheten 



 

 

LAHOLMS KOMMUN 

Kultur- och utvecklingsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-03-22 

Sida 
1 (23) 

 

Plats och tid Sammanträdesrum Lärkan, klockan 13.00 – 16.45 

 (Kontaktpolitikerträff 09.00-12.00) 

Beslutande Ove Bengtsson (C), ordförande 

 Samtliga ledamöter nedan via Teams: 

 Angela Magnusson (M)  

 Magnus Johansson (S)  

 Elvis Begic (L) 

 Ingrid Sjöberg (M) §§ 36-44 

 Birgitta Fritzon (S)  

 Bertil Johansson (LP)  

 Thomas Lövenbo (SD)  

 Anna Nylander (SD) 

 Thor Gunnar Bjelland (M) §§ 45-51  

 

Övriga deltagande  Samtliga ersättare nedan via Teams: 

 Kent-Ove Bengtsson (MP), ersättare 

 Thor Gunnar Bjelland (M) ersättare §§ 36-44 

 Jörgen Nilsson (KD), ersättare 

 Karl-Fredrik Tholin (S), ersättare 

 Jeanette Örenmark (S), ersättare 

 Maj-Lis Jeppsson (SD), ersättare

   

 Andreas Meimermondt, förvaltningschef 

 Emelie Eliasson, nämndsekreterare 

 Samtliga deltagare nedan via Teams: 

 Narcisa Duranovic, förvaltningsekonom §§ 36-37 

 Carl Lundgren, rektor Osbecksgymnasiet § 50 (punkt 5) 

 Linette Roos, biträdande rektor Osbecksgymnasiet § 50 (punkt 5) 

 Annika Laurelius, verksamhetsutvecklare vuxenutbildningen § 50 (punkt 5) 

 Erik Thor, verksamhetschef grundskolan (BUF) § 50 (punkt 2) 

Johanna Fredriksson, projektledare Målmedvetenhet på  

hemmaplan § 50 (punkt 1) 

 Marie Olsson, verksamhetschef Arbetsmarknad §§ 43-44, 50 (punkt 1,3) 

 Wiveca Ekeblad, verksamhetschef Kultur & fritid § 50 (punkt 3) 

 Jonas Heintz, enhetschef kultur & turism § 50 (punkt 3)  

 Marie Erge, enhetschef bibliotek § 50 (punkt 3) 

 

Utses att justera Magnus Johansson (S)   

Plats och tid för justering Stadshuset den 22 mars klockan 17.00 

 

Paragrafer  §§ 36-51 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Emelie Eliasson 

 

Ordförande __________________________________ 

 Ove Bengtsson (C) 

 

Justerande __________________________________ 

 Magnus Johansson (S) 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-03-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 36 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 15 mars 2021 § 29 

Bilaga, Ekonomisk rapport jan-feb 2021 

_____ 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-03-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 37 Dnr 2021-000008  

 

Beslutsattestanter 2021 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden fastställer beslutsattestanter och er-

sättare för år 2021.      

 

Ärendebeskrivning 

Enligt reglementet "Attest och kontroll av ekonomiska transakt-

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

slutsattestanter och deras ersättare inom nämndens verksamhetsom-

råden. 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 att utse beslutsattestanter med 

ersättare i övrigt för kultur- och utvecklingsnämndens verksamheter, 

exklusive förvaltningschef själv, löpande under året. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 15 mars 2021 § 30 

Beslutsattestlista från och med 2021-03-22     

       

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-03-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 38 Dnr 2021-000084  

 

Programutbud antal platser per program läsåret 2021/2022, Os-

becksgymnasiet 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar, i enlighet med tjänsteskri-

velse den 16 februari 2021, om antal platser per program läsåret 

2021/2022 på Osbecksgymnasiet.  

 

Ärendebeskrivning 

Underlaget för vilka program och antal platser som ska erbjudas på 

Osbecksgymnasiet i Laholms kommun bygger på det intresse som 

har visat sig vid den preliminära ansökan, valomgång 1, som ele-

verna har gjort 2021-02-15.  

 

Verksamheten har identifierat risker och konsekvenser om program 

inte startas utan temporära antagningsstopp görs på program för att 

det finns ett för lågt intresse och sökande till vissa program. Risker 

och konsekvenser som är sannolika är att Osbecksgymnasiet tappar 

framtida sökande elever då utbildningarna blir mindre attraktiva då 

uppfattningen sprids bland blivande elever att nedläggningshot före-

ligger på dessa program. Genom att inte anta elever under ett år gör 

att programmets exponeringskraft minskar vilket många gånger leder 

till minskat sökantal i framtida gymnasieval. Näringslivet får på 

längre sikt (2-3år) svårare att rekrytera arbetskraft vid en nedlägg-

ning eller vid ett temporärt antagningsstopp på berörda program. Det 

påverkar näringslivet genom att företagare och Laholms kommun 

som arbetsgivare kommer att få svårare att rekrytera medarbetare 

som bor och verkar i Laholms kommun. Verksamheten ser att med 

förslag på beslutet så kan Osbecksgymnasiet koncentrera sig på att 

bli attraktiv med de program som fortfarande finns beslutade ska er-

bjudas årskurs 9 vid val till gymnasiet och även skapa utrymme för 

att öka kvalitén och måluppfyllelsen på nuvarande program. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 15 mars 2021 § 31 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 febru-

ari 2021 

Bilaga, Elevsök läsåret 2021/2022 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Gymnasieantagningen Halland, Falkenberg 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-03-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 39 Dnr 2021-000085  

 

Programutbud 2022/2023 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar, i enlighet med tjänsteskri-

velse den 16 februari 2021, om programutbudet läsåret 2022/2023 

 

Ärendebeskrivning 

Program som föreslås finns idag inom Osbecksgymnasiets befintliga 

programutbud och verksamheten föreslår att dessa program får möj-

lighet att starta upp även för läsåret 2022/2023. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 15 mars 2021 § 32 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 febru-

ari 2021 

Bilaga, Elevsök läsåret 2021/2022 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Gymnasieantagningen Halland, Falkenberg 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-03-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 40 Dnr 2021-000061  

 

Remiss - utökning av en befintlig fristående gymnasieskola för 

Thorengruppen AB, Halmstad 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att god-

känna ansökan från Thorengruppen AB till Skolinspektionen.  

 

Ärendebeskrivning 

Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkän-

nande som huvudman för en utökning av programutbud av den pla-

nerade gymnasieskolan i Halmstads kommun som öppnas fr.o.m. 

läsåret 2022/2023. Laholms kommun har givits möjlighet att lämna 

ett yttrande till Skolinspektionen. Kommunstyrelsen remitterade 

ärendet till kultur- och utvecklingsnämnden.   

 

Thorengruppen AB:s ansökan om en utökning av de planerade ut-

bildningsprogrammen i fristående gymnasieskola bedöms av kultur- 

och utvecklingsförvaltningen inte påverka Laholms kommuns egen 

kommunala gymnasieskola negativt då en utökning av ytterligare 8 

platser per årsklass inom hela upptagningsområdet inte bedöms ut-

göra en betydande förändring.  

 

Skollagen (2010:800) 2 kap. 5 § gällande möjlighet att yttra sig an-

gående ansökan gällande enskild att godkännas som huvudman för 

gymnasieskola och som har förutsättningar att följa föreskrifter som 

gäller utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa 

följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som 

anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedri-

vas. 

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 15 mars 2021 § 33 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 febru-

ari 2021 

Remiss kommunstyrelsen, ansökan från Skolinspektionen inkl. Tho-

rengruppen AB:s ansökan 

 

 

 

  Forts 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-03-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Magnus Johansson (S), med instämmande från Bertil Johansson 

(LP), föreslår att avslå ansökan från Thorengruppen AB då vi själva 

aktivt arbetar för att få fler elever att välja vårt eget Osbecksgymna-

siet.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar på beredningsutskottets förslag till beslut och fin-

ner att nämnden beslutar i enlighet med beredningsutskottets förslag. 

Omröstning begärs. Kultur och utvecklingsnämnden godkänner föl-

jande beslutsgång:  

Ja- röst för beredningsutskottets förslag. 

Nej-röst för Magnus Johansson (S) och Bertil Johanssons (LP) för-

slag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Med 6 ja röster för beredningsutskottets förslag och 3 – nej röster för 

Magnus Johansson (S) och Bertil Johanssons (LP) förslag beslutar 

kultur- och utvecklingsnämnden i enlighet med beredningsutskottets 

förslag. 

Reservationer 

Magnus Johansson (S), Bertil Johansson (LP) och Birgitta Fritzon 

(S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Magnus Johansson (S) 

mfl. förslag.  

 

 

  Forts 

Ledamot/tjänstgörande 

ersättare Ja-röster Nej-röster Avstår 

Angela Magnusson (M) X    

Magnus Johansson (S)  X   

Elvis Begic (C) X    

Ingrid Sjöberg (M) X    

 Birgitta Fritzon (S)  X   

Bertil Johansson (LP)  X   

Thomas Lövenbo (SD) X    

Anna Nylander (SD) X    

Ove Bengtsson (C) X    

Summa 6 3 0 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-03-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

Ersättares mening 

Karl-Fredrik Tholin (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för 

Magnus Johanssons (S) mfl förslag.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-03-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 41 Dnr 2021-000049  

 

Remiss - utökning av befintlig fristående gymnasieskola för 

Praktiska Sverige AB, Halmstad 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att god-

känna ansökan från Praktiska Sverige AB till Skolinspektionen.  

 

Ärendebeskrivning 

Praktiska Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkän-

nande som huvudman för en utökning av programutbud av en befint-

lig fristående gymnasieskola i Halmstads kommun fr.o.m. läsåret 

2022/2023. Laholms kommun har givits möjlighet att lämna ett ytt-

rande som ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 7 maj 

2021. Kommunstyrelsen remitterade ärendet till kultur- och utveckl-

ingsnämnden.  Yttrandet avser ansökan hos Skolinspektionen med 

följande diarienummer: 2021:682. 

 

Praktiska Sverige AB:s ansökan om en utökning av befintlig fri-

stående gymnasieskola bedöms av kultur- och utvecklingsförvalt-

ningen inte påverka Laholms kommuns egen kommunala gymnasie-

skola negativt då elevströmningarna över kommungränsen mot det 

programutbud som utökningen gäller inte brukar vara så attraktiv. 

 

Skollagen (2010:800) 2 kap. 5 § gällande möjlighet att yttra sig an-

gående ansökan gällande enskild att godkännas som huvudman för 

gymnasieskola och som har förutsättningar att följa föreskrifter som 

gäller utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa 

följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som 

anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedri-

vas. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 15 mars 2021 § 34 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 febru-

ari 2021 

Remiss kommunstyrelsen, ansökan från Skolinspektionen inkl. Prak-

tiska Sverige AB:s ansökan 

 

 

 

  Forts 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-03-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Magnus Johansson (S), med instämmande från Bertil Johansson 

(LP), föreslår att avslå ansökan från Praktiska Sverige AB då vi 

själva aktivt arbetar för att få fler elever att välja vårt eget Osbecks-

gymnasiet.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar på beredningsutskottets förslag till beslut och fin-

ner att nämnden beslutar i enlighet med beredningsutskottets förslag. 

Reservationer 

Magnus Johansson (S), Bertil Johansson (LP) och Birgitta Fritzon 

(S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Magnus Johansson (S) 

mfl. förslag.  

Ersättares mening 

Karl-Fredrik Tholin (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för 

Magnus Johanssons (S) mfl förslag. 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-03-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 42 Dnr 2018-000185  

 

Samverkansavtal Gymnasieutbildning i Halland 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att tillstyrka reviderat sam-

verkansavtal Gymnasieutbildningar Halland med ikraftträdande den 

1 juli 2021 och tillsvidare. 

 

Ärendebeskrivning 

Arbetet med att ta fram avtalet har letts utav tjänstemän från parterna 

inom de halländska kommuner som avtalet omfattar, dvs. Laholm, 

Halmstad, Falkenberg, Hylte, Varberg och Region Halland. Avtalet 

syftar till att reglera samverkan kring den gymnasiala verksamheten 

som kommunerna, är huvudman för. Avtalande parter vill genom 

samverkan erbjuda invånare ett likvärdigt och attraktivt utbud av ut-

bildningar inom avtalsområdet oavsett hemkommun. Laholms kom-

muns invånare ges således möjlighet att studera inom utbildningar i 

de andra samverkande kommuner och Region Halland som anges i 

avtalet.  

Samverkansavtalet bygger på principer om kommunal delaktighet 

samt en gemensam överblick över utbudet av gymnasieutbildningar 

i samverkansområdet. När inte gymnasiesärskolan beskrivs specifikt 

i avtalet så gäller skrivningen samtliga gymnasieformer.  Avtalet om-

fattar områdena fritt sök (dvs att elever i samverkansområdet blir 

förstahandsmottagna) för elever boende i de samverkande kommu-

nerna.  

De lokala initiativen skall ligga till grund för det samlade utbild-

ningsutbudet och det samlade gymnasiala utbildningsutbudet tar sin 

utgångspunkt i elevernas val med en balans invägd mot faktiska för-

utsättningar och kvalitetskrav. Dit hör arbetslivets och samhällets 

synpunkter på såväl utbildningsvägarnas volym som inriktning.  De 

samverkande parterna ska också sträva efter att det inom samver-

kansområdet erbjuds ett brett och kostnadseffektivt utbildningsut-

bud. Under hela avtalstiden ska samverkande parter föra en kontinu-

erlig dialog kring effekter, nya samverkans- och avtalsområden som 

kan bli aktuella vid en revidering av avtalet.  

 

Uppsägning av avtalet sker skriftligt till Region Halland senast 1 ok-

tober läsåret innan uppsägningen träder i kraft. Uppsägningen träder 

i kraft den 1 augusti påföljande år. Avtalspart som säger upp avtalet 

stryks från avtalet detta datum (1 augusti).  

  Forts 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-03-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 15 mars 2021 § 35 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 febru-

ari 2021 

Bilaga, Samverkansavtal Gymnasieutbildning i Halland 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 13 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-03-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 43 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 

Socialnämnden och kultur- och utvecklingsnämnden ser med fortsatt 

oro på kostnadsutvecklingen när det gäller utbetalningen av det eko-

nomiska biståndet. Analysen visar också att Laholms kommun kunde 

och borde ligga på en lägre samlad kostnadsnivå för ekonomiskt bi-

stånd. 2018 påbörjades en gemensam process mellan verksamhet-

erna i socialnämnden och i kultur- och utvecklingsnämnden för att 

individen snabbare ska nå självförsörjning via arbete och det ekono-

miska biståndet minska. Samtidigt som verksamheten påverkas av 

läget i landet utifrån covid-19, fortgår arbetet utifrån fortsatta och 

planerade åtgärder som redovisats i ”Rapport om åtgärder för att 

minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd” 2020-03-27: 

- Fortsatt genomlysning av processen med fokus på arbetsmarknads-

insatser. Denna är genomförd och återkopplas till verksamheterna i 

november för fortsatt aktivitetsplan utifrån föreslagna förbättringar. 

- 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 ekono-

miskt 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 

 

 

 

 

 

  Forts 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 15 mars 2021 § 36  

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse 3 mars 2021  

Bilaga, Socialförvaltningens samt Kultur- och utvecklingsförvalt-

ningens redovisning av nyckeltal gemensam process jan—febr 2021 

(powerpoint).  

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Socialnämnden 
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§ 44 Dnr 2021-000066  

 

 Arbetsmiljöredovisning 2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur-  och utvecklingsnämnden   har  tagit  del  av  den  årliga  

arbetsmiljöredovisningen och lägger den till handlingarna.   

 

Ärendebeskrivning 

Enligt  Arbetsmiljöverkets  föreskrift om  systematiskt  arbetsmiljö-

arbete AFS  2001:1 ska  arbetsgivaren  göra  en årlig  uppföljning  av  

hur det systematiska  arbetsmiljöarbetet fungerar.   Hur  arbetsmiljö-

arbetet ska  hanteras  i Laholms  kommun  framgår  ur  riktlinjer  för 

Ar-betsmiljö och samverkan.  Laholms  kommun  har  övergripande  

rutiner  och  blanketter  för  vad som ska  innefattas  i redovisningen  

och hur den  ska  genomföras. All uppföljning  inom kultur- och ut-

vecklingsverksamheten  sammanställs  till en gemensam  redovis-

ning  som behandlas  av  verksamhetens  samverkansgrupp och re-

dovisas även för nämnden.  

 

Den 1 januari 2021 gick Laholms kommun över till förvaltningsor-

ganisation, vilket bland annat innebar att respektive nämnd och för-

valtning tilldelades personalansvar.   

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 15 mars 2021 § 37 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 10 mars 

2021 

Bilaga, Arbetsmiljöredovisning 2020 för kultur- och utvecklingsför-

valtningen 

 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 45 Dnr 2014-000083  

 

Revidering av kultur- och utvecklingsnämndens dokumenthan-

teringsplan 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden antar föreliggande dokumenthante-

ringsplan för kultur- och utvecklingsnämnden. 

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med Laholms kommuns riktlinjer för hantering av arkiv 

ska varje nämnd upprätta en systematisk förteckning som beskriver 

myndighetens aktuella information och hur den hanteras - en så kal-

lad dokumenthanteringsplan. Den fungerar som ett verktyg för myn-

digheten att leva upp till arkivlagen (1990:782) § 6 som tydliggör att 

en myndighet ska: 

1. organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna 

handlingar underlättas, 

2. upprätta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka 

slag av handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur ar-

kivet är organiserat, dels en systematisk arkivförteckning, 

3. skydda arkivet mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åt-

komst, 

4. avgränsa arkivet genom att fastställa vilka handlingar som ska vara 

arkivhandlingar, och 

5. verkställa föreskriven gallring i arkivet. 

Dokumenthanteringsplanen utgör även ett verktyg för att kunna upp-

fylla dataskyddsförordningens (GDPR) krav om att kunna redovisa 

vilka personuppgifter som behandlas, om de ska besvaras eller gall-

ras och så vidare. Dokumenthanteringsplanen är ett politiskt styrdo-

kument och beslutas av kultur- och utvecklingsnämnden. Verksam-

hetschefer har på delegation att göra löpande justeringar i doku-

menthanteringsplanen enligt gällande delegationsordning. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 15 mars 2021 § 38  

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 mars 

2021 

Bilaga, Kultur- och utvecklingsnämndens dokumenthanteringsplan 

____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 46 Dnr 2020-000170  

 

Svar på inkommande skrivelser till kultur- och utvecklings-

nämnden 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att skicka föreliggande 

skrivelse den 8 mars 2021 som svar till SK Stimmet.  

 

Ärendebeskrivning 

I en skrivelse till kultur- och utvecklingsnämnden uttrycker SK Stim-

met bland annat att kommunen låter sin egen verksamhet få företräde 

till bassängerna under rådande restriktioner och därmed inte tar hän-

syn till SK Stimmets medlemmars behov. SK Stimmet menar att de-

ras trupper har trängts undan till förmån för kommunens simskola 

och ställer sig frågande till om det är ett korrekt beslut, att Laholms 

kommun ger sin egen verksamhet företräde framför en ideell före-

ning som bedriver träning för barn och ungdomar när det kommer 

till frågan om tilldelning av bassängtider. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 15 mars 2021 § 39 

Bilaga, Inkommande skrivelser från SK stimmet 

Bilaga, Förslag på svar den 8 mars 2021 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

SK Stimmet 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 47 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 16 mars 2021 över anmälningar. 

Förteckning den 16 mars 2021 över synpunkter och förslag.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 48 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 16 mars 2021 över delegationsbeslut.     

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 49 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 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/ 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 rek-torn. Rektorn 

är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Dessa anmälningar re-

dovisas till nämnden nästkommande möte.  

 

Beslutsunderlag 

Anmälningarna redovisas muntligt på sammanträdet.  

_____ 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 21 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-03-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 50 Dnr 2021-000011  

 

Informationsärenden år 2021 

 

1. Målmedvetenhet på hemmaplan 

- Redovisning av ESF-projektet ”Målmedvetenhet på hemma-

plan”. 

- Ett metodprojekt tillsammans med Falkenberg och Hylte 

kommun samt Arbetsförmedlingen.  

Johanna Fredriksson, Marie Olsson 

 

2. KUN/BUN gemensamt uppdrag 

- BUF har tillsammans med KUF tackat ja till att medverka i 

Skolverkets projekt ”Riktade insatser för nyanlända barn och 

elevers utbildning”, ett projekt som sträcker sig över sex ter-

miner. 

- Nästa steg: åtgärdsplan riktade insatser samt ekonomisk kal-

kyl och tidsplanering - klar 4 maj. Insatserna börjar from. 

höstterminen 2021. Ny redovisning till nämnderna i maj eller 

juni.  

Erik Thor 

 

3. Information från kultur & fritid 

- Meröppna bibliotek i Knäred & Våxtorp. Beräknas kunna 

öppna v. 23.  

- Renovering av stadsbiblioteket (golvbyte, ommålning). 

Stängt      16/8-17/10. Övriga biblioteksenheter stärker upp 

servicen denna period. 

- Bokbussen kör inte pga smittspridning av covid-19. I de 

andra halländska kommunerna gör 4 av 5 kommuner bedöm-

ningen att inte köra bokbussen.   

- Säkerhetsuppdatering på Teckningsmuseet till hälften ge-

nomförd.  

- Teckningsmuseet öppnar för besök igen den 27/3. Även 

Stadshusgalleriet har öppnat för besök.  

- Uppdatering kring status på den offentliga konsten.  

- Nuläget på Folkhälsocentrum utifrån omorganisationen.  

Wiveca Ekeblad, Marie Erge, Jonas Heintz 

 

 

 

 

 

  Forts 
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Forts 

 

4. Projekt Delmos 

- Laholms kommun söker medel (statsbidrag) från Delmos för 

kartläggning kring segregation i kommunen; skapa en nulä-

gesbild, genomföra behovs-och intressentanalys samt genom-

föra kompetenshöjande insatser kring segregation bland kom-

munens verksamheter.  

- Informationsärendet lämnas vidare till kommunstyrelsen. 

Marie Olsson 

 

5. Inriktningar/profiler på Osbecksgymnasiet 

- Information om profiler på Osbecksgymnasiet kommande 

läsår, med fokus på bla. ”gröna näringar”.  

Carl Lundgren, Linette Roos, Annika Laurelius 

 

6. Information från förvaltningschef 

- Annons om enhetschef Fritid ligger ute.  

- Satus kring omorganisationen på Folkhälsocentrum.  

- Rekrytering för förvaltningskommunikatör. Intervjuer kom-

mande veckor.  

Andreas Meimermondt 

 

7. Information från ordförande 

- Möte med SK Stimmet. 

- Möte med LFK och relationen mellan föreningen och kom-

munen samt diskussion om framtiden.   

Ove Bengtsson 

 

8. Ledamöternas inspel 

 

 

_____ 
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§ 51 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 (SD)  

 Anna Nylander (SD)  

 Kent-Ove Bengtsson (MP) 

 Thor Gunnar Bjelland (M) 

 Jörgen Nilsson (KD) 

 Karl-Fredrik Tholin (S)  

 Jeanette Örenmark (S) 

 Maj-Lis Jeppsson (SD)  

 

_____ 

 
 

 


