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Laholms kommun 

Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde den 28 juni 2021 

Protokollet som justerats den 30 juni 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 30 juni 2021 

till och med den 23 juli 2021 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Emelie Eliasson 

Kultur- och utvecklingsverksamheten 



 

 

LAHOLMS KOMMUN 

Kultur- och utvecklingsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-06-28 

Sida 
1 (18) 

 

Plats och tid Sammanträdesrum Gladan, Stadshuset, klockan 08.30 – 11:30 

Beslutande Ove Bengtsson (C), ordförande 

 Samtliga deltagare nedan via Teams: 

 Angela Magnusson (M)  

 Magnus Johansson (S) §§ 83-84, 86-87, 94 (punkt 2, 5) 

 Elvis Begic (L) 

 Kerstin Lindqvist (C)  

 Karl-Fredrik Tholin (S) 

 Bertil Johansson (LP)  

 Thomas Lövenbo (-)  

 Anna Nylander (SD) §§ 84-95 

 Maj-Lis Jepsson (SD) § 83 

 Jörgen Nilsson (KD) §§ 85, 88-93, 94 (punkt 1, 3, 4, 6-9), 95  

 

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  §§ 83-84, 86-87, 94 (punkt 2, 5) 

 Maj-Lis Jeppsson (SD), ersättare §§ 84-95

   

 Andreas Meimermondt, förvaltningschef 

 Emelie Eliasson, nämndsekreterare 

 Samtliga deltagare nedan via Teams: 

 Roland Norrman, kommunråd 

 Jessica Petersson, kvalitetsutvecklare BUN § 94 (punkt 2) 

 Erik Thor, verksamhetschef grundskola BUN § 94 (punkt 2) 

 Marie Olsson, verksamhetschef Arbetsmarknad § 85, 94 (punkt 3-4) 

 Narcisa Duranovic, förvaltningsekonom §§ 83-84, 94 (punkt 5) 

 Cecilia Ericsson, verksamhetschef Frivilliga skolformer § 94 (punkt 6) 

 Marcus Alvstrand, verksamhetscontroller § 94 (punkt 5) 

 Jonas Heintz, enhetschef kultur & turism § 94 (punkt 1) 

 Jeanette Ernering, förvaltningskommunikatör § 94 (punkt 6)  

 

Utses att justera Thomas Lövenbo (-) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 30 juni 2021 klockan 13:00 

 

Paragrafer  §§ 83-95 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Emelie Eliasson 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Ove Bengtsson (C) 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Thomas Lövenbo (-)
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-06-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 83 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 21 juni 2021 § 64 

Bilaga, Ekonomisk rapport jan- maj 2021 

 

 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 84 Dnr 2020-000308  

 

Internbudgetförändring 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att anta ny internbudget in-

klusive lönekompensation utifrån tjänsteskrivelse den 7 juni 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

I kompletteringsbudgeten, som beslutas under pågående budgetår, 

kan justeringar göras utifrån permanenta förändringar som påverkar 

ramar för verksamheten. I kommunfullmäktiges budgetbeslut från 

november 2020 tilldelades nämnderna inga anslag avseende löne-

kostnadskompensation för 2021. Då flertalet av avtalen sköts upp till 

hösten 2020, på grund av coronapandemin gjordes ingen korrigering 

i budgeten 2021. För 2021 beslutade kommunfullmäktige om kost-

nadsreduceringar inom måltidsorganisationen. Då det är köpande 

nämnder och förvaltningar som erhåller en lägre kostnad påverkar 

detta således nämndernas ramar.  I kompletteringsbudgeten 2021 

görs således nedanstående två justeringar för kultur- och utveckl-

ingsnämnden: 

 

1. Kompensation för löneavtal motsvarande 2 580 tusen kronor till-

delas nämnden. Beräkningsunderlaget grundar sig på 2020 års 

personalkostnader, exklusive ersättning för obekväm arbetstid, 

statsbidragstillägget för karriärtjänst och lärarlönelyft har också 

lyfts bort ur beräkningsunderlaget. Tillskottet har fördelats på 

förvaltningens enheter för att kompensera för de faktiska ökade 

lönekostnader som blir resultatet av 2021 års lönerörelse.  

 

2. Reducering av kostnaden för måltider med 30 tusen kronor för 

enheten Osbecksgymnasiet.  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 21 juni 2021 § 65 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 juni 

2021  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Ekonomichef 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 85 Dnr 2021-000204  

 

Prova på- jobb inom socialförvaltningen 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden ställer sig mycket positiva till 

initiativet från socialnämnden att initiera ”prova på jobb” inom soci-

alförvaltningen.  

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att åta sig att, genom ar-

betsmarknadsverksamheten och inom ram, svara för rekrytering och 

matchning av ungdomar mot de erbjudna platserna.  

3. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår socialnämnden att 

nämnderna tillsammans föreslår kommunstyrelsen, i budgetprocess 

2022, att nämnderna sammanlagt tillskjuts 200 tkr för att finansiera 

”prova på jobb” inom socialförvaltningen för 20 elever per termin.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har remitterat vidare utredning till kultur- och ut-

vecklingsnämnden kring konsekvenser och finansieringsförslag för 

prova på jobb för högstadieelever i äldre omsorgen. I socialnämn-

dens nämndsplan har verksamheten fått uppdraget att utreda möjlig-

heten och kostnaden för att erbjuda högstadieelever ca: 2 timmars 

arbete/vecka inom äldreomsorgen för att främja framtida rekryte-

ringsbehov. Syftet med detta är att elever ska få en inblick i hur det 

är att arbeta inom äldreomsorgen.  Socialnämnden ser att en finansie-

ringsmöjlighet för prova på jobb för högstadieelever kan vara att ut-

reda möjlighet och konsekvenser om del av budget för feriearbetena 

riktas till denna målgrupp. Kultur- och utvecklingsförvaltningen ser 

mycket positivt på förslaget om att erbjuda högstadieelever prova på 

platser inom äldreomsorgen men föreslår att finansieringen inte sker 

genom minskad budget för feriearbete. Om ingen ytterligare finan-

siering kan tillskjutas får förnyade diskussioner föras mellan social-

förvaltningen och kultur- och utvecklingsförvaltningen om hur ini-

tiativet kan finansieras. I detta sammanhang måste då konsekven-

serna av denna budgetprioritering utredas.  

 

 

 

 

 

 

 

  Forts 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-06-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 21 juni 2021 § 66 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 juni 

2021 

Socialnämndens protokoll § 44 den 20 april 2021 

Socialnämndens tjänsteskrivelse den 31 mars 2021 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Socialnämnden 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-06-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 86 Dnr 2021-000211  

 

Förhållningssätt till padelhallar  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att anta förvaltningens för-

slag till principellt ställningstagande avseende byggnation av padel-

hallar i enlighet med tjänsteskrivelse 11 juni 2021.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommun har mottagit ett antal förfrågningar om möjlig-

heten att få kommunalt stöd, kommunal borgen eller kommunal 

mark upplåten för att kunna bygga padelbanor/padelhallar för att 

möta det som uppfattas som ett behov av ytterligare anläggningar. 

Dessa processer är ofta präglade av korta ledtider och en önskan om 

att snabbt kunna inleda byggnation för att kapitalisera på de kom-

mersiella möjligheter som padelsporten innebär. Mot bakgrund av 

detta är det värdefullt att kultur- och utvecklingsnämnden tar ett prin-

cipiellt beslut om under vilka förutsättningar nämnden är beredd att, 

ekonomiskt och/eller organisatoriskt, stötta initiativ som syftar till att 

etablera flera padelbanor inom Laholms kommun.  

 

Principiellt ställningstagande: 

- Kultur- och utvecklingsnämnden kommer inte att ta initiativ till 

att bygga fler kommunalt ägda padelbanor inom Laholms kom-

mun. 

- Kultur- och utvecklingsnämnden kommer inte att, ekonomiskt 

och/eller organisatoriskt, stötta eller bidra till etablerandet av 

padelanläggningar med kommersiellt fokus även om del av tiden 

i anläggningen kommer att nyttjas till föreningsverksamhet. 

- Kultur- och utvecklingsnämnden kommer inte heller att stötta/bi-

falla byggnation av kommersiella padelanläggningar på mark som 

ägs av Laholms kommun. 

- Kultur- och utvecklingsnämnden ser positivt på etablerandet av 

kommersiella anläggningar om det sker på strikt kommersiell 

grund och sker på privatägd mark men kommer inte att bidra eko-

nomiskt till dessa. 
 

 

 

 

 

 

      Forts 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-06-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

 

Forts 

- Den förening som verkar i en privat ägd, kommersiellt driven 

anläggning kan ha rätt till föreningsstöd utifrån Laholms kom-

muns antagna regler. Detta prövas årligen utifrån samma förut-

sättningar som övriga föreningar aktiva inom kommunen. 

- Om en förening med padelverksamhet på programmet vill eta-

blera en padelanläggning för föreningsintern verksamhet med 

fokus på barn och ungdomsverksamhet och utan kommersiell ut-

hyrning prövar kultur- och utvecklingsnämnden detta utifrån 

samma förutsättningar som används för att bedöma andra för-

eningsinitiativ. Detta kan, men skall inte tolkas som ett löfte, att 

möjlighet finns att få ta del av lokalbidrag/anläggningsstöd, möj-

lighet att söka övrigt bidrag och möjlighet att ansöka om kom-

munal borgen för byggnationen. 

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 21 juni 2021 § 67 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 juni 

2021 

_____ 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-06-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 87 Dnr 2021-000213  

 

Översyn av Politiskt program i Laholms kommun år 2011-2014 

för personer med funktionsnedsättning 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

göra en översyn och uppdatera Politiskt program i Laholms kommun 

år 2011-2014 för personer med funktionsnedsättning.  

 

Ärendebeskrivning 

Det nu gällande politiska programmet för personer med funktions-

nedsättning är Politiskt program i Laholms kommun år 2011-2014 

för personer med funktionsnedsättning. Enligt programmet ska upp-

följning och utvärdering ske enligt nedan: 

Det nu gällande politiska programmet för personer med funktions-

nedsättning är Politiskt program i Laholms kommun år 2011-2014 

för personer med funktionsnedsättning. Enligt programmet ska upp-

följning och utvärdering ske kontinuerligt. Uppföljningen ska ingå 

som en naturlig del av nämndernas årsredovisningar och bokslut. En 

del av uppföljningen är en årlig och systematiserad dialog mellan 

kommunala handikapprådet och respektive nämnds ordförande och 

verksamhetschef.  

 

En av åtgärderna som fastställts i programmet och som ligger under 

kultur- och utvecklingsnämnden är: ”Folkhälsocentrum med rehabi-

literingsbassäng ska vara en viktig mötesplats för kommuninvånare 

med funktionsnedsättning. Gruppverksamhet för personer med 

funktionsnedsättning ska vara kostnadsfri”. 

Skrivningen i är generell och lämnar utrymme för tolkning. På det 

sätt åtgärden verkställts påverkar den på ett negativt sätt verksam-

heten samt begränsar den service som erbjuds invånare i Laholm. 

Begreppen gruppverksamhet samt personer med funktionsnedsätt-

ning behöver definieras samt konsekvenserna av att erbjuda kost-

nadsfri verksamhet utredas/redovisas. 

 

Programmet upplevs i sin helhet som något föråldrat och behöver ses 

över. 

 

 

  Forts 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-06-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 21 juni 2021 § 68 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 juni 

2021 

Bilaga, Politiskt program i Laholms kommun 2011-2014 för perso-

ner med funktionsnedsättning.  

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-06-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 88 Dnr 2021-000172  

 

Revisionens granskning av bemötande & tillgänglighet 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelse 

3 juni 2021 som remissvar till kommunrevisionen 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen har, inom ramen för den beslutade planen för re-

vision och uppföljning, granskat Laholms kommuns samtliga nämn-

ders agerande i förhållande till bemötande och tillgänglighet. Avse-

ende kultur- och utvecklingsnämndens verksamhet uppmanar kom-

munrevisionen nämnden att vidta åtgärder utifrån mätningars resul-

tat, samt dokumentera för att underlätta en uppföljning. Kommunre-

visionens återkoppling på kultur- och utvecklingsförvaltningens ar-

bete är i huvudsak positiv men en genomgående synpunkt är att re-

visionen vill att förvaltningen i högre grad dokumenterar de åtgärder 

som vidtas inom förvaltningen. Kultur- och utvecklingsförvalt-

ningen har valt att organisera sig med en förhållandevis liten stabs-

organisation i syfte att så hög andel av förvaltningens resurser som 

möjligt skall ligga i gränsytan mot medborgaren och inte i de admi-

nistrativa delarna. Detta innebär att förvaltningen ibland har svårt att 

finna resurser att prioritera till vissa dokumentationsprocesser som 

syftar till att visa hur förvaltningen hanterar vissa uppföljningsfrågor. 

Denna situation kommer förvaltningens stab- och ledningsfunktioner 

att diskutera under hösten i syfte att säkerställa dokumentation och 

uppföljning.  

 

Kultur- och utvecklingsförvaltningen har i årsredovisning 2020 kon-

staterat behovet av att tydliggöra och dokumentera den interna pro-

cessen för synpunktshantering vilket också uppmärksammats av re-

visionen. Detta föranleder dock inte förvaltningen att revidera den 

befintliga rutinen, bara att dokumentera densamma. Förvaltningen 

finner det inte relevant att föreslå ytterligare åtgärder med anledning 

av granskningen. 

 

 

 

 

 

  Forts 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-06-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 21 juni 2021 § 69 

Kultur-  och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 juni 

2021 

Bilaga, Missiv från kommunrevisionen  

Bilaga, Granskningsrapport EY - Granskning av bemötande och till-

gänglighet  

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen  
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 89 Dnr 2021-000142  

 

Remiss av regional tillväxtstrategi 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att översända tjänsteskri-

velse den 28 maj 2021 till kommunstyrelsen som underlagför re-

missyttrande. 

 

Ärendebeskrivning 

Region Halland har tagit fram en regional strategi för hållbar tillväxt 

för att utveckla arbetet med konkurrenskraft, grön omställning samt 

ett attraktivt och inkluderande samhälle. Kommunstyrelsen har i sitt 

missiv bett kultur- och utvecklingsnämnden att, senast 30 juni 2021, 

yttra sig som underlag för Laholms kommuns remissyttrande. Kul-

tur- och utvecklingsförvaltningen ställer sig mycket positiva till in-

nehållet i den regionala strategin för hållbar tillväxt. Strategin har 

bäring på alla delar av kultur- och utvecklingsnämndens ansvarsom-

råde och pekar ut en riktning som visar på möjligheter, utmaningar 

och inriktningar som, både långsiktigt och kortsiktigt, ligger väl i 

linje med kultur- och utvecklingsnämndens nämndsplan och priori-

teringar. Detta gäller såväl inom området frivilliga skolformer som 

inom arbetsmarknadsområdet och inom kulturområdet.  

 

Kultur- och utvecklingsförvaltningen anser dock att civilsamhällets 

roll inte lyfts tillräckligt inom strategin. Förvaltningen anser vidare 

att idrotts- och fritidsperspektivet inte ges tillräcklig betydelse i stra-

tegin samt saknar evenemangens roll som en del av destinationsut-

vecklingsarbetet inom utvecklingsområdet att Positionera Halland 

för att attrahera besökare, kompetenser, företag och investeringar.  

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 21 juni 2021 § 70 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 maj 

2021 

Remiss,  Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021-2028 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-06-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 90 Dnr 2021-000210  

 

Uppföljning av nämndens beslut år 2021 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kultur- och utvecklingsnämndens beslut den 16 december 

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

för särskilt uppföljning. Redovisningen sker två gånger per år. 

 

Redovisningen är uppdelad i flertalet kategorier; uppdrag till verk-

samheten från nämnden; externa uppdrag till nämnden (från andra 

nämnder och/eller kommunstyrelsen och kommunfullmäktige); 

ärenden som kultur- och utvecklingsnämnden har expedierat och in-

väntar återkoppling; avslutade uppdrag som ännu inte implemente-

rats eller genomförts i verksamheten samt avslutade uppdrag.   

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 21 juni 2021 § 71 

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

januari - juni 2021 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 91 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 22 juni 2021 över anmälningar. 

Förteckning den 22 juni 2021 över synpunkter och förslag.  

 

 

_____ 
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§ 92 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 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 22 juni 2021 över delegationsbeslut.     

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 93 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 rektorn. Rektorn är 

skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Dessa anmälningar redo-

visas till nämnden nästkommande möte.  

 

 

Beslutsunderlag 

Anmälningarna redovisas muntligt på sammanträdet.  

 

_____ 
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§ 94 Dnr 2021-000011  

 

Informationsärenden år 2021 

 

1. Information från kultur & fritid 

- Information om vad som är på gång inför sommaren gällande 

kultur & turism, fritid och bibliotek.  

Jonas Heintz 

 

2. Redovisning KUN/BUN   

- Beviljat projekt från Skolverket; Riktade insatser för nyan-

lända och flerspråkiga barn och elevers utbildning. Informat-

ion om projektets syfte. Projektet sträcker sig över 6 terminer.  

Erik Thor, Jessica Petersson  

 

3. Redovisning Föreningsrådet – årsredovisning 2020. 

Marie Olsson 

 

4. Antal nyanlända tom maj 2021  

Marie Olsson 

 

5. Förslag till reviderad nämndsplan  

Marcus Alvstrand, Narcisa Duranovic 

 

6. Presentation av nya rekryteringar 

- verksamhetschef Frivilliga skolformer: Cecilia Ericsson 

- förvaltningskommunikatör: Jeanette Ernering 

 

7. Information från förvaltningschef 

- Organisation verksamhet Arbetsmarknad 

- Ökat antal personuppgiftsincidenter, maa ökade utbildnings-

insatser gällande GDPR  

- Organisationsförslag för kommande mandatperiod. 

Andreas Meimermondt 

 

8. Information från ordförande 

- Invigning av de två meröppna närbiblioteken i Knäred och 

Våxtorp.  

Ove Bengtsson 

 

9. Ledamöternas inspel 

- Inga inspel. 

 

_____ 
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§ 95 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)  

 Karl-Fredrik Tholin (S) 

 Bertil Johansson (LP)  

 Thomas Lövenbo (-)  

 Anna Nylander (SD) 

 Kent-Ove Bengtsson (MP) 

 Thor Gunnar Bjelland (M)  

 Ingrid Sjöberg (M)  

 Jörgen Nilsson (KD) 

 Maj-Lis Jeppsson (SD) 

 

 

_____ 

 
 

 




