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Laholms kommun 
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Emelie Eliasson 

Nämndsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 27 april 2021 

till och med den 21 maj 2021 intygas. 

 

 

 

……………………………………………… 

Emelie Eliasson 

Kultur- och utvecklingsverksamheten 



 

 

LAHOLMS KOMMUN 

Kultur- och utvecklingsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-04-26 

Sida 
1 (21) 

 

Plats och tid Sammanträdesrum Lärkan, klockan 09:00 – 12:00, 13.00 –16.15 

 

Beslutande Ove Bengtsson (C), ordförande 

Samtliga ledamöter nedan via Teams: 

Angela Magnusson (M)  

Magnus Johansson (S)  

Elvis Begic (L) 

Kerstin Lindqvist (C)  

Birgitta Fritzon (S)  

Bertil Johansson (LP)  

Maj -Lis Jeppsson (SD)  

Anna Nylander (SD) 

 

Övriga deltagande  Samtliga ersättare nedan via Teams: 

Kent-Ove Bengtsson (MP), ersättare 

Thor Gunnar Bjelland (M) ersättare 

Ingrid Sjöberg (M), ersättare 

Jörgen Nilsson (KD), ersättare 

Karl-Fredrik Tholin (S), ersättare 

Jeanette Örenmark (S), ersättare 

 

Andreas Meimermondt, förvaltningschef 

Emelie Eliasson, nämndsekreterare 

Samtliga deltagande nedan via Teams: 

Marcus Alvstrand, verksamhetscontroller § 66 (punkt 1) 

Jonas Pålsson, kommuncontroller § 66 (punkt 1) 

Narcisa Duranovic, förvaltningsekonom §§ 52-43, 66 (punkt 1) 

Marie Olsson, verksamhetschef Arbetsmarknad § 66 (punkt 1,3) 

Gabriella Pifrader, enhetschef Kvalitet & service § 59 

Pernilla Kjellsson, administratör 

Eva Nyhammar, förvaltningschef Kultur & skola,  

    Region Halland § 66 (punkt 2) 

Lovisa Aldrin, ordförande Driftnämnden Kultur & skola § 66 (punkt 2) 

Jonas Heintz, enhetschef Kultur & turism § 66 (punkt 2) 

Roland Norrman, kommunstyrelsens vice ordförande 

Cornelia Larzénius, enhetschef JobbLaholm § 66 (punkt 3) 

Anette Martinsson, enhetschef Jobbcenter § 66 (punkt 3) 

Caroline Jakobsson, bitr enhetschef JobbLaholm & Jobbcenter § 66 (punkt 3) 

 Wiveca Ekeblad, verksamhetschef Kultur & fritid (punkt 4) 

 

Utses att justera Kerstin Lindqvist (C) 

 

Plats och tid för justering Stadshuset den 27 april 2021 klockan 13:00 

 

Paragrafer  §§ 52-67 

Sekreterare __________________________________ 

 Emelie Eliasson 

 

Ordförande __________________________________ 

 Ove Bengtsson (C) 

 

Justerande __________________________________ 

 Kerstin Lindqvist (C)
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§ 52 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 19 april 2021 § 41 

Bilaga, Ekonomisk rapport jan- mars 2021 

 

_____ 
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§ 53 Dnr 2021-000044  

 

Bruttobudgetförändring 2021 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner förslag till bruttobud-

getförändring avseende internbudgeten för år 2021. Kostnader såväl 

som intäkter ökar med 840 tkr i förhållande till kultur- och utveckl-

ingsnämndens beslutade bruttoram den 22 februari 2021 § 17.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges beslut om tilldelning av medel utgör en eko-

nomisk nettoram. Som underlag för denna nettoram ligger nämnder-

nas bruttobudgetförslag. Detta innebär att samtliga kostnader och in-

täkter inom nämndernas verksamhetsområden skall tas upp i budge-

ten. Om nämnden genomför omdisponeringar inom sin internbudget 

under året skall dessa förändringar anmälas till kommunstyrelsen. 

Det finns även möjlighet för nämnden att förändra sin budgets 

bruttoomslutning under förutsättning att det tilldelade nettoanslaget 

inte påverkas. Även sådana förändringar skall anmälas till kommun-

styrelsen. 

 

Förändringen av bruttobudget i detta förslag härleds till följande: Os-

becksgymnasiets gemensamma programkostnader ombudgeteras så 

att de omfattar kostnaden och intäkter för del av personalkostnader 

som finansieras med statliga bidrag för karriärtjänst, lärarlönelyft 

och statsbidrag för lärarassistenter.  

 

Budget enligt Kommunfullmäktiges beslut:  

Kostnader: 276 650 tkr 

Intäkter: - 41 340 tkr 

Nettobudget: 235 310 tkr 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens budget enligt nämndens beslut den 

22 februari 2021 § 17: 

Kostnader: 289 048 tkr  

Intäkter: -53 738 tkr 

Nettobudget: 235 310 tkr 

 

  Forts 
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Forts 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens budget enligt detta förslag: 

Kostnader: 289 888 tkr 

Intäkter: - 54 578 tkr 

Nettobudget: 235 310 tkr  

 

Bruttobudgetförändring i förhållande till nämndens beslut  

den 22 februari 2021 § 17: 

Kostnader: 840 tkr 

Intäkter: 840 tkr 

 

Förändring avseende nettobudget: 0 tkr  

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 19 april 2021 § 42 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 mars 

2021 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-04-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 54 Dnr 2021-000116  

 

Fastställande av budget och bidragsbelopp år 2021 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden fastställer bidragsbeloppen för 

respektive bidragsform enligt förvaltningens förslag:  
 

Föreningsbidrag reglerade inom LFS 7:8 

Aktivitetsbidrag   1100 tkr 

Lokalbidrag  1650 tkr 

Utbildningsbidrag  50 tkr 

Övrigt bidrag  154 tkr  

 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att 

besluta om procentsats för lokalbidrag efter ansökningarna blivit 

sammanställda.  

 

3. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att göra avsteg från 

kravet på att föreningen ska ha haft 10 sammankomster under 

2020 för utbetalning av lokalbidrag 2021. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Bidragsgivningen till ideella föreningar i kommunen regleras av La-

holms kommuns författningssamling (LFS) 7.8. Bidrag lämnas i 

form av aktivitetsbidrag, lokalbidrag, utbildningsbidrag och övrigt 

bidrag. Kultur- och utvecklingsnämnden har årligen uppdraget att, 

utifrån tilldelat budgetanslag, fastställa bidragsbelopp för respektive 

bidragsform. Budgetanslaget för bidrag till föreningar år 2021 har i 

internbudgeten fastställts till 4995 tkr.  

 

Fritidsenheten har med hänsyn till utfallet från tidigare år och in-

komna ansökningar för år 2021 upprättat en beräknad budget för re-

spektive bidragsform med en del förändrade bidragsbelopp jämfört 

med år 2020. Därtill innehåller budgetramen en utökad kostnad för 

Föreningsrådet och administrativa kostnader för föreningsbidrag.  

 

  Forts 
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Forts 

 

Övriga kostnadsposter inom budgetram 

Administration   65 tkr 

Föreningsråd  700 tkr 

Årets Förening  13 tkr 

Allmänna Samlingslokaler 1153 tkr 

Bidrag till RF-SISU  110 tkr 

 

Aktivitetsbidrag 

7 kr för åldersgrupperna 7-12 år och 19-25 år  

10,50 kr för åldersgruppen 13-18 år 

14 kr för prioriterad grupp 

Omgång ett av aktivitetsbidraget är redan utbetalat.   

 

Lokalbidrag 

Föreningsägd lokal avser även kommunal lokal och anläggning där 

föreningen har drift- och skötselansvar enligt särskilt avtal. Högst 

50% av faktiska driftskostnader minus intäkter, dock maximalt 2 

prisbasbelopp. 2021 föreslår verksamheten att kostnadstäckningen 

för lokalbidraget ska vara 47%. Procentsatsen för 2020 var 45%. 

Årshyrdlokal: Högst 50% av hyreskostnaden inkl. värme, dock högst 

1 prisbasbelopp. Procentsatsen för årsförhyrd lokal är samma som 

för föreningsägd lokal. På grund av rådande pandemi föreslår för-

valtningen att kravet på föreningarna att de ska ha haft 10 samman-

komster under 2020 tas bort för utbetalning av lokalbidrag för 2021.  

 

Utbildningsbidrag 

Kursavgift; högst 1 200 kr/deltagare och kurs, Beräkningsunderlag 

för varje förening ska vara 200:- per medlem mellan åldern 7-25 år. 

Omgång ett av utbildningsbidraget är redan utbetalat. 

 

Övrigt bidrag 

Stöd till speciella verksamheter eller objekt som kultur- och fritids-

nämnden bedömer som angelägna och ej innefattas av övriga bi-

dragsformer.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 19 april 2021 § 43 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 mars 

2021 

Bilaga, Ekonomiskt utfall föreningsbidrag 2020 

Bilaga, Förslag till budget och bidragsbelopp 2021 

_____ 
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§ 55 Dnr 2021-000001  

 

Övrigt bidrag 1/2021 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar bidrag enligt  

följande: 

a) Våxtorps BOIS: 30 000:-, frånluftsvärmepump  

b) Laholms IF orienteringsklubb: 37 500:-, kartrevidering av om-

rådet Skogaby/Kårarp 

c) Caprifolens voltigeklubb: 35 000:-, träbyggd ramp 

d) Knäreds IK: 46 000:-, nytt staket runt anläggningen  

2. Kultur- och utvecklingsnämnden avslår följande ansökningar: 

a) Edenberga frivilliga brandkår: renovering av slangtorn 

b) Cycling Academy Sportclub: byggnation av mobil multiarena 

c) Cycling Academy Sportclub: innebandytunering 

d) Laholms pistolskytteklubb: installation av Led-belysning 

e) Caprifolens voltigeklubb: nybyggnation av träningslokal 

3. Kultur-och utvecklingsnämnden bordlägger följande  

ansökningar till övrigt bidrag omgång 2/2021: 

a) Laholms pistolskytteklubb: ombyggnation av skjutbana 

b) Laholms skytteklubb: inköp av elektroniska tavlor 

 

 

Ärendebeskrivning 

Fritidsenheten har handlagt respektive bidragsansökan och upprättat 

sammanställning och förslag den 8 april 2021. Sammanställningen 

innehåller totalt 11 ansökningar denna period. Den föreslagna bud-

geten för övrigt bidrag 2021 är 154 000 kr. Förslaget för omgång ett 

innebär att det finns 5 500 kr att fördela omgång två.  

 

Alla ansökningar som föreslås beviljas är av föreningar som bedriver 

barn-och ungdomsverksamhet och/eller verksamhet för prioriterad 

grupp. Dessa ansökningar bedöms vara angelägna eller bidra till en 

positiv utveckling för respektive verksamhet. De föreslagna avslagen 

är baserade på ansökningarna som i första hand inte gynnar före-

ningar med barn-och ungdomsverksamhet eller bedöms vara mindre 

angelägna. 

 

Ansökningarna som föreslås bordläggning till omgång 2/2021 är så-

dana som bedöms vara utvecklande för föreningarnas verksamhet 

men är av så pass stor omfattning att det inte ryms inom budget. 

  Forts 
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Forts 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 19 april 2021 § 44 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 april 

2021 

Bilaga, Sammanställning och förslag 

Ansökningshandlingar från respektive förening  

 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Berörda föreningar 
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§ 56 Dnr 2020-000317  

 

Lokalbidrag till Laholms FN-förening 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar Laholms FN-förening ett 

lokalbidrag på 10 000 kr för 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Laholms FN-förening som bedriver affärsverksamhet har ansökt om 

lokalbidrag 2021 för Fair Trade Shop butiken på Storgatan 18 i La-

holm. Hyran uppgår enligt kontraktet till 72 000 kr/år. Föreningen 

arbetar för att stärka FN:s idéer om mänskliga rättigheter och alla 

människors lika värde. Det främsta sättet föreningen arbetar med 

detta är genom att driva butiken där ett 10-tal volontärer arbetar. I 

butiken arrangeras under ett normal år också studiecirklar samt före-

läsningar. Föreningen är bidragsberättigad enligt LFS 7.8 § 3 punkt 

3.  

 

2016 beviljades lokalbidrag på 10 500 kr/år.  

2017-2020 beviljades lokalbidrag på 10 000 kr/år.  

2021 har föreningen återigen inkommit med en ansökan om lokalbi-

drag och fritidsenheten anser att 10 000 kr /år är ett skäligt bidrag till 

en förening med affärsverksamhet.  

 

Beredningsutskottet bör i sitt beslut beakta kommunallagen 2 kapitel 

8 §:  Kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att allmänt 

främja näringslivet i kommunen eller landstinget. 

1. Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får 

lämnas endast om det finns synnerliga skäl för det. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 19 april 2021 § 45 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 mars 

2021 

Bilaga, Bidragsansökan från Laholms FN-förening 2020-000317/20 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Laholms FN-förening 
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§ 57 Dnr 20274  

 

Lokalbidrag till Cycling Academy Sportclub 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar Cycling Academy Sport-

club ett lokalbidrag på 17 000 kr för 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreningen Cycling Academy Sportclub har ansökt om lokalbidrag 

2021 för sin lokal Edenberga 441A. Föreningen bedriver i lokalen 

cykelverksamhet för barn och ungdomar. Föreningen har varit bi-

dragsberättigad sedan februari 2020 och har redovisat verksamhet 

genom aktivitetsbidraget de tre senaste omgångarna. Det är första 

gången föreningen ansöker om lokalbidrag och hyran uppgår enligt 

kontraktet till 96 000 kr/år. Hyresvärdarna är privatpersoner med sty-

relseuppdrag i föreningen. En hyra som uppgår till den summan ge-

nerar ett bidrag på 45 200 kr enligt LFS 7.8 21 §. Det är fritidsenhet-

ens uppfattning att ett lokalbidrag av den summa inte står i proport-

ion till den redovisade föreningsverksamheten i lokalen. I jämförelse 

var det tre föreningar som 2020 erhöll ett lokalbidrag av den storle-

ken för årsförhyrd lokal. Dessa föreningar är Caprifolens Vo-

litgeklubb, Laholms Golfklubb och Skogaby Golfklubb, tre före-

ningar med betydligt större verksamheter, medlemsantal och nyttjan-

degrad av sina anläggningar. Föreningarna har också haft kontinuitet 

och upprätthållit verksamhet över lång tid.  

 

Kultur- och utvecklingsförvaltningen föreslår att föreningen beviljas 

17 000 kr i lokalbidrag för 2021. Summan är baserad på vad före-

ningen Laholmscyklisten cykelklubb fått beviljat i bidrag de senaste 

åren. Båda föreningarna bedriver verksamhet inom samma område 

har ett liknande antal medlemmar.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 19 april 2021 § 46 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 26 mars 

2021 

Bilaga, Bidragsansökan från Cycling Academy Sport club  

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Cycling Academy Sportsclub 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
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§ 58 Dnr 20275  

 

Extra lokal- och anläggningsbidrag till Laholms Fotbollsklubb 

 

Beredningsutskottets förslag till beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar, utöver ordinarie lokalbi-

drag, ett extra lokal- och anläggningsbidrag på 47 600 kr till Laholms 

Fotbollsklubb. 

 

Ärendebeskrivning 

Laholms Fotbollsklubb (LFK) har drift och skötselansvar för Glän-

ninge Park enligt särskilt nyttjanderättsavtal. Enligt Laholms författ-

ningssamling (LFS) 7.8 lämnas lokalbidrag med högst 50 procent av 

faktiska kostnader, dock maximalt två prisbasbelopp till drift, skötsel 

och underhåll som erfordras för att lokalen eller anläggningen ska 

vara funktionell och kunna användas fullt ut till föreningens verk-

samhet. Eftersom LFK har stora kostnader för sin anläggning har för-

eningen nått maxbeloppet och är berättigade till två basbelopp (2 x 

47 600 kr) vilket innebär att de med basbeloppen skulle få 29 % i 

kostnadstäckning (ink. intäkter). Med ett extra anläggningsbidrag 

skulle kostnadstäckningen bli 44 %. Förslaget till kostnadstäck-

ningen för lokalbidraget 2020 är 47%.  

 

Under 2019 hade LFK 1767 redovisade sammankomster med 26 129 

deltagartillfällen, vilket är störst antal i kommunen. Jämförselvis 

hade föreningen med näst högst deltagartillfälle 8239 (Siffrorna är 

baserade på ansökningarna om aktivitetsbidrag som inkom 2019 och 

2020).  

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 19 april 2021 § 47   

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 mars 

2021 

Bilaga, Ansökningshandlingar från Laholms Fotbollsklubb den 22 

februari 2021 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Laholms fotbollsklubb (LFK) 
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§ 59 Dnr 2021-000117  

 

Systematiskt kvalitetsarbete - Gymnasieskola & Vuxenutbild-

ning år 2021 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen av Os-

beckgymnasiets och Vuxenutbildningens systematiska kvalitetsar-

bete (SKA) delområde normer och värden samt elevernas ansvar och 

inflytande. 

 

Ärendebeskrivning 

Osbeckgymnasiet och Vuxenutbildningen har genomfört en analys 

av verksamheten utifrån två målområden, normer och värden samt 

elevers ansvar och inflytande som återfinns i läroplanen för gymna-

sieskolan (Gy 2011, Lvux12). Av analysen framgår att skolans arbete 

med det systematiska kvalitetsarbetet har gett resultat. Eleverna an-

ser i högre utsträckning än föregående år att de har en trygg skola. 

Dock ser vi att arbetet måste fortlöpa för att nå ännu längre i trygg-

hetsundersökningar. Det framgår vidare att det finns några elever 

som upplever kränkningar, hot och våld. Under året behöver därför 

det systematiska arbetet med likabehandlingsplan och stödåtgärder 

prioriteras. Eleverna upplever sig ha ökat inflytande över kursupp-

lägg och studietakt. Indikatorer visar att arbetet med formativt för-

hållningssätt under 2020 ger resultat och det arbetet måste fortgå för 

att stabilisera och öka andel elevers positiva upplevelse. Eleverna be-

höver känna att det finns ett tydligt syfte till varför de läser de olika 

momenten i kurserna, då det bidrar till att öka elevernas motivation 

och därmed deras prestation.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 19 april 2021 § 48 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 april 

2021 

Bilaga 1. Redovisning av Osbeckgymnasiets och Vuxenutbildning-

ens systematiska kvalitetsarbete (SKA) – Delanalys av normer och 

värden samt elevernas ansvar och inflytande 2021   

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 60 Dnr 20277  

 

Uppföljning av anmälan till huvudman om kränkande behand-

ling, diskriminering och trakasserier år 1/2021 

 

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/diskri-

minering/trakasserier i samband med verksamheten är skyldig att an-

mäla detta till rektorn. Rektorn är skyldig att anmäla detta till huvud-

mannen. Dessa anmälningar redovisas till nämnden nästkommande 

möte.  

 

Från den 30 september 2020 till och med den 8 april 2021 har fyra 

anmälningar om kränkande behandling rapporterats in till kultur- och 

utvecklingsnämnden. De utredningar som har kommit nämnden till-

känna bedömer kultur- och utvecklingsförvaltningen som att de till 

största del uppfyller de krav som finns i skollagen avseende utred-

ningar vid kränkande behandling. Kultur- och utvecklingsförvalt-

ningen kan också se att de åtgärder som vidtagits är skäliga. 

 

 

 

  Forts 
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Forts 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 19 april 2021 § 49 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 april 

2021 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 61 Dnr 2016-000195  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens arkivbeskrivning 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att anta föreslagen arkiv-

beskrivning. 
 

Ärendebeskrivning 

Enligt både offentlighets- och sekretesslagen (kap.4 § 2) och arkiv-

lagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens 

allmänna handlingar. I arkivlagen (6 §) kallas denna arkivbeskriv-

ning. Beskrivningen ska ge en överblick över hanteringen av de all-

männa handlingarna och hur myndigheten är organiserad. Beskriv-

ningen ska utgå från dess arbetsuppgifter och organisation och redo-

visa dessa så att den som söker information kan göra sig en föreställ-

ning om vilka handlingstyper som produceras och förvaras. 

 

Den senaste antagna arkivbeskrivningen är från 2017 och är i behov 

av uppdatering, dels med anledning av ny antagen dokumenthante-

ringsplan, nya lagstiftningar samt diverse förändringar som skett i 

förvaltningen sedan 2017.  

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 19 april 2021 § 50 Kultur- och 

utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 april 2021   

Bilaga, Förslag till ny arkivbeskrivning    

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 62 Dnr 2021-000093  

 

Remiss om regional handlingsplan för suicidprevention 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att skicka tjänsteskrivelse 

den 6 april 2021 som svar till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Region Halland har tagit fram ett förslag till regional plan för suicid-

prevention. Laholms kommun har getts möjlighet att inkomma med 

ett remissutlåtande innan dess att planen fastställs. Kommunstyrel-

sen har bett kultur- och utvecklingsnämnden att inkomma med ett 

utlåtande som underlag för ett remissyttrande senast den 21 april 

2021. Kultur- och utvecklingsförvaltningen ser positivt på det förslag 

till regional plan för suicidprevention som föreslås. Särskilt positivt 

är det fokus som läggs på förebyggande åtgärder inom skolan. Inom 

de skolformer som kultur- och utvecklingsnämnden är huvudman för 

saknas idag en implementerad plan för skolbaserad suicidprevention 

på det sätt som föreslås i planen. En antagen plan med denna inrikt-

ning skulle tydliggöra behovet av att utveckla och implementera en 

sådan plan inom kultur- och utvecklingsförvaltningen. Då imple-

menterandet av den regionala planen kräver ett nära samarbete mel-

lan kommun, polis och andra myndighetsaktörer i samhället vill kul-

tur- och utvecklingsförvaltningen lyfta behovet av att integrera detta 

arbete med det övriga arbete som sker mellan Laholms kommun och 

polisen inom ramen för medborgarlöftet och den operativa samver-

kan.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 19 april 2021 § 51 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse  

den 6 april 2021 

Remiss från kommunstyrelsen den 18 mars 2021 

Missiv från Region Halland - Framtagen regional handlingsplan för 

suicidprevention. 

 

Ersättares mening 

Jörgen Nilsson (KD): Bifall till föreliggande beslut 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 63 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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§ 64 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 20 april 2021 över delegationsbeslut.     

 

_____ 
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§ 65 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.  

_____ 
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§ 66 Dnr 2021-000011  

 

Informationsärenden år 2021 

 

1. Revidering av nämndsplan  

- Revidering av två målområden; Barn & unga samt Samhälls-

planering. Gruppdiskussioner följt av helgruppsdiskussioner. 

Fokus på respektive effekt under de två målområdena. 

Marcus Alvstrand 

 

2. Besök från Region Hallands kulturförvaltning 

- Dialog om de gemensamma prioriteringarna i Hallands kul-

turstrategi och kulturplan 2021-2024.  

Eva Nyhammar & Lovisa Aldrin 

 

3. Information från avdelning Arbetsmarknad 

- Feriejobb nuläge 

- Arbetsförändringar på Jobbcenter och Daglig verksamhet 

- Statusuppdatering för vägledning & mottagning nyanlända 

- Uppdatering av ekonomiskt bistånd-processen, var vi befin-

ner oss nu.  

Cornelia Larzénius, Anette Martinsson, Marie Olsson 

 

4. Information från förvaltningschef 

- Anställt ny förvaltningskommunikatör för KUF & BUF; star-

tar den 1/6 2021.  

- Anställt ny enhetschef Fritid; startar den 12/7 2021.  

- Slutskedet i rekrytering av verksamhetschef Frivilliga skol-

former. 

- Uppdatering av förändringsarbetet på Folkhälsocentrum.  

- Uppdatering om läget kring covid-19 i verksamheterna.  

- Informerar om förutsättningarna för öppethållande av fritids-

verksamheterna under sommaren.  

- Nya regler för smittspridning from 1 maj inom utbildning.  

Andreas Meimermondt 

 

5.Information från ordförande  

- Inget ytterligare att tillägga.  

Ove Bengtsson 

 

6.Ledamöternas inspel 

- Inga inspel.  

 

_____ 
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§ 67 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) 

Kerstin Lindqvist (C)  

Birgitta Fritzon (S)  

Bertil Johansson (LP)  

Maj-Lis Jeppsson (SD)  

Anna Nylander (SD) 

Kent-Ove Bengtsson (MP) 

Thor Gunnar Bjelland (M)  

Ingrid Sjöberg (M) 

Jörgen Nilsson (KD) 

Karl-Fredrik Tholin (S) 

Jeanette Örenmark (S) 

_____ 

 
 

 


