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Beslutande Ove Bengtsson (C), ordförande 

 Angela Magnusson (M)  

 Magnus Johansson (S)  

 Elvis Begic (L) 

 Kerstin Lindqvist (C)  

 Karl-Fredrik Tholin (S)  

 Bertil Johansson (LP)  

 Thomas Lövenbo (-)  

 Maj-Lis Jeppsson (SD)  

 

Övriga deltagande  Kent-Ove Bengtsson (MP), ersättare 

 Thor Gunnar Bjelland (M) ersättare 

 Ingrid Sjöberg (M), ersättare 

 Jörgen Nilsson (KD), ersättare 

 Karl-Fredrik Tholin (S), ersättare 

 Jan Norrman (MED), ersättare 

   

 Andreas Meimermondt, förvaltningschef 

 Emelie Eliasson, nämndsekreterare 

 Narcisa Duranovic, förvaltningsekonom § 137 

 Marie Olsson, verksamhetschef Arbetsmarknad §§ 140, 148 (punkt 4) 

 Cecilia Ericsson, verksamhetschef Frivilliga skolformer § 148 (punkt 1-2) 

 Agneta Ljung, kvalitetsutvecklare BUN § 148 (punkt 1) 

 Mats Altemyr, enhetschef Fritid §§ 138-139, 148 (punkt 8) 

 Jonas Heintz, enhetschef Kultur & turism § 148 (punkt 5) 

 Gabriella Pifrader, enhetschef Kvalitet & service § 148 (punkt 2) 

 Cornelia Larzénius, enhetschef JobbLaholm § 148 (punkt 3) 

  

 

Utses att justera Kerstin Lindqvist (C) 
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§ 137 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 november 2021 § 103 

Ekonomiskt rapport jan-okt 2021 

_____ 
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§ 138 Dnr 2021-000069  

 

Övrigt bidrag 2021/2 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att överblivna me-

del från aktivitetsbidrag 2021 används till utdelning av övrigt 

bidrag enligt nedan beslutspunkter.  

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar följande ansök-

ningar från Övrigt bidrag omgång 2/2021: 

a) Hasslövs IS, 50 000 kr, renovering av klubbstuga 

b) Föreningen Funktionsrätt Laholm, 8 000 kr, ljudisolerande 

gardiner 

c) Genevad/Veinge IF, 15 000 kr, inköp av hjärtstartare till IP 

d) SKPF av 259, 6 708 kr, bidrag till brevutskick till medlemmar 

e) Ysby Bollklubb, 50 000 kr, inköp av robotgräsklippare 

f) Skottorps IF, 57 500 kr, renovering klubbhus 

g) Friluftsfrämjandet Knäred, 20 900 kr, installation av fiber 

3. Kultur- och utvecklingsnämnden bordlägger följande ansök-

ningar från Övrigt bidrag omgång 2/2021: 

a) Våxtorps Bygdegård, 212 609 kr, renovering av bygdegård 

4. Kultur- och utvecklingsnämnden avslår följande ansök-

ningar från Övrigt bidrag omgång 2/2021: 

a) Knäreds IK, 44 950 kr, utomhusbanor för Pickleball 

b) Föreningen Funktionsrätt Laholm, 4 300 kr, utbildning sty-

relse 

c) Föreningen Funktionsrätt Laholm, 5 400 kr, utbildning kom-

munal verksamhet 

d) Caprifolens Voltigeklubb, 300 000 kr, tillbyggnad läktare, 

danssal etc.  

5. Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar följande ansök-

ningar från Övrigt bidrag omgång 1/2021: 

a) Laholms Pistolskytteförening, 99 375 kr, ombyggnation av 

skjutbana 

6. Kultur- och utvecklingsnämnden avslår följande ansök-

ningar från Övrigt bidrag omgång 1/2021: 

a) Laholms Skytteförening, 285 000 kr, elektroniska tavlor 

 

 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-11-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

Ärendebeskrivning 

Fritidsenheten har handlagt respektive bidragsansökningar och upp-

rättat sammanställning och förslag. Sammanställningen innehåller 

tolv ansökningar från omgång två 2021. Därtill tillkommer två bord-

lagda ansökningar från omgång ett 2021. Verksamheten föreslår att 

bevilja en ansökan från omgång ett och sju ansökningar från omgång 

två. Dessa förslag bedömer Fritidsenheten var mest relevanta. En 

samlad bedömning har gjorts av alla ansökningar genom telefonsam-

tal till berörda föreningar. Under 2021 har verksamheten i förening-

arna inte kunnat bedrivas på det sätt som är under ett normalt icke-

pandemi år. Därtill har summan för övriga bidrag under 2021 blivit 

större än normalt. I och med att summan för övriga bidrag är högre 

så har våra prioriteringar i vår bedömning kunnat bli bredare. Bidra-

gen avser att stödja speciella verksamheter eller objekt som kultur- 

och utvecklingsnämnden bedömer som angelägna och ej innefattas 

av övriga bidragsformer. Bidrag kan lämnas till utvecklings- och för-

söksverksamhet, större arrangemang, större reparations- och under-

hållskostnader m.m. kan lämnas till privata initiativ och icke-bi-

dragsberättigade föreningar som kultur- och utvecklingsnämnden 

finner särskild anledning att stödja. Bidrag kan dessutom lämnas till 

verksamhet för prioriterade grupper och/eller annan verksamhet som 

kultur- och utvecklingsnämnden finner särskild anledning att stödja. 

Kultur- och utvecklingsnämnden skall efter särskild prövning besluta 

om bidragets storlek beroende på angelägenhetsgrad och disponibla 

medel. Den föreslagna åtgärden medför att kostnaderna för före-

ningsbidrag under 2021 överstiger den avsatta budgeten. Under 2021 

har aktivitetsbidraget har inte kunnat fördelats på ett sätt som är tänkt 

under ett normalt verksamhetsår. Då har summan för övriga bidrag 

under 2021 blivit större än normalt. I och med att summan för övriga 

bidrag är högre så har våra prioriteringar i våra bedömningar kunnat 

bli bredare.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 15 november 2021 § 104 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 27 okto-

ber 2021 

Ansökningshandlingar och kompletterande bilagor från respektive 

förening. 

Sammanställning och förslag.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Berörda föreningar 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-11-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 139 Dnr 2021-000289  

 

Årets förening 2021 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att tilldela Årets förening 

2021 till XXX.  
 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden utdelar årligen pris till Årets före-

ning. Kommunfullmäktige har år 1993 antagit reglementet 7.18 för 

priset. Till kultur- och utvecklingsnämnden novembersammanträde 

lämnar verksamheten sitt förslag och nämnden fattar beslut. Prista-

gare kan även utses efter förslag inom nämnden fram till och med 

november månads nämndssammanträde. Tillkännagivning sker i 

samband med kommunfullmäktiges decembersammanträde.  

 

Priset delas ut som stöd, uppmuntran eller belöning till den förening 

som under året på ett tydligt sätt arbetat för en stark gemenskap under 

demokratiska former, en stor tillgänglighet, ett brett engagemang 

från medlemmarnas sida, en god breddverksamhet, främst för barn 

och ungdom men också för vuxna kommuninvånare, eller som 

kanske under året har gjort en speciellt uppmärksammad insats.   

 

Priset till Årets förening 2021 är 12 500 kronor och beloppet kan inte 

delas. Annonsering av inlämnande till förslag har skett i lokalpressen 

och kommunens hemsida. Förslag till pristagare kan lämnas av all-

mänheten senast 1 oktober. Pristagare kan även utses efter förslag 

inom kultur-och utvecklingsnämnden fram till novembermånads 

sammanträde.    

 

OBS! Pris till Årets förening utdelas vid kommunfullmäktiges 

decembersammanträde och pristagaren är ”hemlig” fram till 

dess.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 15 november 2021 § 105 

Laholms kommunsförfattningssamling 7.18 

Kultur- och utvecklingsnämnden tjänsteskrivelse den 18 oktober 

2021 

Inkomna förslag från allmänheten 2021-000289 

 

 

_____ 
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§ 140 Dnr 2020-000165  

 

Gemensamt uppdrag - KUN/SON ang. ekonomiskt bistånd 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar om att lägga rapporten till 

handlingarna och sända den vidare till kommunstyrelsen samt att fö-

reslå kommunstyrelsen att fatta beslut om att nästkommande rapport 

sker i februari 2022.  

 

Ärendebeskrivning 

År 2018 påbörjades en gemensam process mellan verksamheterna i 

socialnämnden och i kultur- och utvecklingsnämnden för att indivi-

den snabbare ska nå självförsörjning via arbete och det ekonomiska 

biståndet ska minska. Myndighetsutövningen med det ekonomiska 

biståndet hanteras av socialnämnden och för de personer som är ar-

betslösa hanteras arbetsmarknadsplan med aktiviteter som ska leda 

till självförsörjning av kultur- och utvecklingsnämnden. Den revis-

ion som företagits inom socialnämndens område visar på ett förhål-

landevis stort antal personer med långvarigt ekonomiskt bistånd som 

står långt ifrån arbetsmarknaden. Den gemensamma processen har 

påverkats av läget utifrån Covid-19 men samtidigt har arbetet fortgått 

med att följa och utveckla verksamheten utifrån planerade åtgärder 

och de målgruppsanalyser som gjorts med syfte att förändra de insat-

ser som ska leda till arbete och sysselsättning för att bättre passa 

ovanstående målgrupp.  Redovisning i förhållande till jämförelse-

kommuner sker en gång per år (maj) när denna statistik tillgänglig-

görs. 

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 15 november 2021 § 105 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 novem-

ber 2021 

Bilaga, Socialförvaltningens samt Kultur- och utvecklingsförvalt-

ningens redovisning av nyckeltal gemensam process jan—november 

2021 (powerpoint). 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  

Socialnämnden 
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§ 141 Dnr 2021-000273  

 

Fördjupning av översiktsplan för kustområdet - samråd 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att lämna kultur- och ut-

vecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 oktober 2021 som 

svar till samhällsbyggnadsnämnden gällande fördjupad översikts-

plan kusten.   

 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden har översänt en föreslagen fördjupad 

översiktsplan kusten till kultur- och utvecklingsnämnden för plan-

samråd. Planen omfattar hela kustområdet inom Laholms kommun 

inklusive delar av områdena öster om motorvägen. 

 

Kultur- och utvecklingsförvaltningen är mycket positiv till arbetet 

med den fördjupade översiktsplanen för kusten. Tjänstepersoner från 

förvaltningen inom kompetensområden fritid/rekreation, turism/des-

tinationsutveckling och kultur har varit delaktiga i arbetet under hela 

processen och vi upplever att det tillämpade arbetssättet har gjort att 

inspel från dessa områden har tagits hänsyn till i framtagandet av 

planen. Planen medför ett ökat antal bostäder inom planområdet vil-

ket medför en ökande befolkning som i sin tur kräver en fortsatt ana-

lys av den ökade belastningen på rekreationsområdena inom plan-

området. Under sommaren 2021 har slitningen på de rekreationsytor 

som finns inom området varit hög och det är sannolikt att den inrikt-

ning som pekas ut i planen kommer att innebära behov av utökade 

resurser för underhåll av offentliga ytor, grönområden och fritids-

/rekreationsytor.  

 

Kultur-och utvecklingsförvaltningen vill särskilt synliggöra det po-

sitiva i att: 

- Planen balanserar behoven av att utveckla kustområdet för perma-

nentboende samtidigt som den tydligt slår vakt om kustområdets 

unika karaktär som destination för rekreation och bad. 

- Planen möjliggör utveckling av stranden som rekreationsyta, sam-

lingsplats och arena för evenemang. 

- Planen möjliggör bibehållandet och utvecklingen av kustområdet 

för rekreation och friluftsliv genom vidareutveckling av Hökafältet, 

Lagaoset och de slingor, leder och stigar som finns inom området. 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-11-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 15 november 2021 § 107 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 okto-

ber 2021 

Bilaga, Remiss Samråd – Fördjupning av översiktsplan för kustom-

rådet 

 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 142 Dnr 2021-000337  

 

Plansamråd - detaljplan för del av Våxtorp 9:80 mfl Solgården 

och Bullerbyn, Våxtorps tätort 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att skicka kultur- och ut-

vecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 november 2021 som 

svar till samhällsbyggnadsnämnden 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har gett samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 

detaljplanelägga fastigheten Våxtorp 9:80 m.fl. Solgården och Bul-

lerbyn i Våxtorps tätort. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 

ett nytt äldreboende samt en ny förskola som ska ersätta Solgårdens 

och Bullerbyns lokaler. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra 

för förtätning av ytterligare bostäder i Våxtorp i ett centrumnära läge 

med god tillgång till service och handel. I detaljplanen ingår att sä-

kerställa kommunalt huvudmannaskap på allmänna platser så som 

kringliggande gator, gång- och cykelvägar samt grönområden.  

 

I enligt med 5 kapitlet 11-17 §§ plan- och bygglagen 

(2010:900/2014:900) sänds detaljplanen ut på samråd. Samråd sker 

även kring gjord miljöbedömning som visar att planförslaget inte in-

nebär betydande miljöpåverkan.  

 

Svar kan lämnas fram till och med den 6 december 2021. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden har inget att invända mot Plansam-

råd - Detaljplan för del av Våxtorp 9:80 m.fl. Solgården och Buller-

byn, Våxtorps tätort, men påtalar vikten av tillgång till allmänna 

kommunikationer. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 15 november 2021 § 108 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 novem-

ber 2021 

Remiss - Plansamråd - Detaljplan för del av Våxtorp 9:80 m.fl. Sol-

gården och Bullerbyn, Våxtorps tätort 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 143 Dnr 2019-000214  

 

Remiss av handlingsprogram för skydd mot olyckor 2020-2023 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att lämna förvaltningens 

tjänsteskrivelse den 26 oktober 2021 som yttrande avseende förslag 

på Handlingsprogram för skydd mot olyckor Laholms kommun till 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden har remitterat ett förslag till kultur- och 

utvecklingsnämnden att senast den 31 december 2021 inkomma med 

ett yttrande avseende förslag Handlingsprogram för skydd mot 

olyckor Laholms kommun. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden ser positivt på det förslag till Hand-

lingsprogram för skydd mot olyckor Laholms kommun som sam-

hällsbyggnadsnämnden remitterat. Kultur- och utvecklingsnämnden 

vill samtidigt påtala att det inom nämndens fritidsenhet finns fritids-

ledare i tjänst under tider utanför ordinarie kontorstid. Dessa medar-

betare har utifrån sin tjänst god kännedom om befolkning, strukturer 

och utmaningar inom Laholms kommun och skulle kunna utgöra en 

resurs för räddningstjänsten i de sammanhang då Räddningstjänstens 

behov sammanfaller med fritidsledarnas arbetstider. Dessa skulle 

kunna listas som resurser under rubriken Samhällsresurser på sidan 

18 och står till Räddningstjänstens förfogande vid behov.  

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 15 november 2021 § 109 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 okto-

ber 2021 

Remiss – Beslut från samhällsbyggnadsnämnden den 20 oktober 

2021 (SBN §179) 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 144 Dnr 2021-000340  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens sammanträdesplan 2022 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden antar sammanträdesplan för kultur 

- och utvecklingsnämnden och dess beredningsutskott för år 2022.      

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 7 § i reglementet för kultur- och utvecklingsnämnden,  

sammanträder nämnden på den dag och tid som nämnden bestäm-

mer. Nämndens sammanträdesplan ska lämnas till kommunstyrelsen 

senast den 1 december före det år som planen avser. Följande sam-

manträdesplan föreslås för år 2022: 

 

Beredningsutskott  Kultur- och utvecklingsnämnd 

17 januari  24 januari 

14 februari  28 februari 

14 mars 21 mars 

11 april  25 april 

16 maj  23 maj 

20 juni  27 juni 

15 augusti  22 augusti 

12 september  19 september 

17 oktober  24 oktober 

14 november  21 november 

12 december  19 december 

Sammanträdestid: kl. 09.00  Sammanträdestid: kl. 09.00 

Lokal: enligt Ordförandes plan  Lokal: enligt Ordförandes plan 

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 15 november 2021 § 110 

Förslag på sammanträdesplan för kultur- och utvecklingsnämnden 

2022 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-11-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 145 Dnr 2021-000025  

 

Anmälningar år 2021 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden lägger redovisningen till handling-

arna.  

 

Ärendebeskrivning 

Beslut och andra dokument som kommit in tillkultur- och utveckl-

ingsnämnden sedan förra sammanträdet.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning den 15 november 2021 över anmälningar. 

Förteckning den 15 november 2021 över synpunkter och förslag. 

_____ 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 13 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-11-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 146 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 15 november 2021 över delegationsbeslut.  

_____ 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-11-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 147 Dnr 2021-000026  

 

Anmälan om kränkande behandling, diskriminering och trakas-

serier 2021 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden har tagit del av anmälningarna och 

lägger dessa till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade den 29 mars 2017 § 47 

att godkänna riktlinjer för åtgärder mot kränkande behandling, dis-

kriminering och trakasserier, med en revidering av dessa riktlinjer 

den 29 augusti 2018 § 121. Enligt Skolverkets allmänna rådarbetet 

mot diskriminering och kränkande behandling (SKOLFS 2012:10) 

bör huvudmannen bland annat se till att det finns en tydlig ansvars-

fördelning för utredningen och att det finns tydliga rutiner för denna. 

Huvudmannen bör även ha system och upprätta rutiner för hur en 

anmälan om kränkande behandling/diskriminering/trakasserier ska 

göras så att den kommer såväl rektorn som huvudmannen till del. 

Huvudmannen ska även se till att det varje år upprättas en plan mot 

kränkande behandling och diskriminering. Varje lärare eller annan 

personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt 

för kränkande behandling/ diskriminering/ trakasserier i samband 

med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn. Rektorn är 

skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Dessa anmälningar redo-

visas till nämnden nästkommande möte.  

 

Beslutsunderlag 

Anmälningarna redovisas muntligt på sammanträdet.  

_____ 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-11-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 148 Dnr 2021-000011  

 

Informationsärenden år 2021 

 

1. KUN/BUN uppdrag 

- Gemensamt uppdrag kring: Studie- och yrkesvägledning; Över-

gångar; Skolnärvaro 

Cecilia Ericsson, Agneta Ljung 

 

2. Svar - Regional överenskommelse om samverkan mellan Region 

Halland och Hallands kommuner 2022‐2023  

Gabriella Pifrader 

 

3. Ferierapport 2021 

Cornelia Larzénius 

 

4. Antal nyanlända tom september 2021  

Marie Olsson 

 

5. Utvärdering av Rådhuset  

- Verksamheten under 2021 och planer framöver.  

Jonas Heintz 

 

6. Internbudgetförslag 2022 

Andreas Meimermondt 

 

7. Fastighetsfrågor 

- Fastighetsfrågor; Livslängdsanalys Folkhälsocentrum, Biblio-

teken i Laholm, Teckningsmuseet, Rådhuset, Arbetsmarknadsen-

heten samt uppbyggnad av Campus Laholm efter branden.  

Andreas Meimermondt 

 

8. Information från kultur & fritid: Fritidsenheten 

- Organisationen och planer och utmaningar framåt.  

Mats Altemyr 

 

9. Information från förvaltningschef  

- Nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.  

- Wakepark – Skummeslövsstrand 

- Elevärende, Osbecksgymnasiet 

Andreas Meimermondt 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2021-11-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

 

 

 

10. Information från ordförande  

- Invigning av stadsbiblioteket.  

- Invigning av konstverk i Knäred 

- Föreningsträff 10 november.  

- Deltagit på firande av Småklubbsalliansen 50 år. 

- Idrottsforum – första möte 8 december.  

Ove Bengtsson 

 

11. Ledamöternas inspel 

- Bertil Johansson (LP): Förslag om väggmålning på polishuset i 

samband med renovering.  

- Kultur- och fritidsverksamheten har redan detta som ett uppdrag att 

undersöka.  

 

_____ 

 
 

 




