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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Kultur- och utvecklingsnämndens bered-
ningsutskott 

2022-01-17  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 1 Dnr 2022-000011  
 

Beslutsattestanter år 2022 

 

Beredningsutskottets förslag till beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden fastställer beslutsattestanter och er-
sättare för år 2022. 
 

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 nu gällande delegationsord-
ning har förvaltningschef delegation att utse beslutsattestanter med 
ersättare i övrigt för kultur- och utvecklingsnämndens verksamheter, 
exklusive förvaltningschef själv, löpande under året.    
 
 

Beslutsunderlag 

Beslutsattestlista från och med 2022-01-01 
_____ 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Kultur- och utvecklingsnämndens bered-
ningsutskott 

2022-01-17  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 2 Dnr 2021-000031  
 

Uppföljning intern kontroll år 2021 

 

Beredningsutskottets förslag till beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att godkänna redovis-
ning av genomförda granskningar utifrån internkontrollplan 
2021. 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att godkänna återrap-
portering av åtgärder utifrån tidigare genomförda kontroller. 

 
 

Ärendebeskrivning 

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och 
undvika allvarliga fel. En god intern kontroll ska bidra till att ända-
målsenligheten i verksamheten stärks och att verksamheten bedrivs 
effektivt och säkert med medborgarnas bästa för ögonen.  
 
Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar, utifrån reglemente för in-
tern kontroll i Laholms kommun, varje år om plan för internkontroll. 
Nämnden ska senast i samband med årsredovisningens upprättande 
rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till 
kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens 
revisorer. 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade den 25 januari 2021 § 4 i 
samband med svar till revisionens granskning av intern kontroll att 
följa upp arbetet med internkontroll och åtgärder utifrån tidigare ge-
nomförda kontroller i maj, september och årsuppföljning i januari.  
Kultur- och utvecklingsförvaltningen har under året genomfört kon-
troller i enlighet med kultur- och utvecklingsnämndens beslutade in-
ternkontrollplan 2021. De avvikelser som identifierats har antigen 
åtgärdats direkt eller kommer åtgärdas under 2022. Kultur- och ut-
vecklingsförvaltningen har genomfört åtgärder utifrån tidigare ge-
nomförda kontroller. Genomförda kontroller och åtgärder samman-
fattas i bifogade beslutsunderlag. 
 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 janu-
ari 2022 
Bilaga, Rapport internkontroll KUN 2021 
Bilaga, Uppföljning genomförda åtgärder internkontroll KUN 2021 
_____ 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Kultur- och utvecklingsnämndens bered-
ningsutskott 

2022-01-17  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 3 Dnr 2020-000165  
 

Gemensamt uppdrag - KUN/SON ang. ekonomiskt bistånd 

 

Beredningsutskottets förslag till beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar om att lägga rapporten till 
handlingarna och sända den vidare till kommunstyrelsen. 
 

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 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 janu-
ari 2022 
Bilaga, Socialförvaltningens samt Kultur- och utvecklingsförvalt-
ningens redovisning av nyckeltal gemensam process jan—dec 2021 
(powerpoint). 
 
_____ 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Kultur- och utvecklingsnämndens bered-
ningsutskott 

2022-01-17  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 4 Dnr 2021-000070  
 

Bidrag till allmän samlingslokal 2022 

 

Beredningsutskottets förslag till beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar bidrag till samlings-
lokaler 2022 enligt nedan:     
     
    (kr)  
Blankeredsgårdens ek.förening  46 653   
Bygdegårdsföreningen Skoskumsgården 59 526   
Folkets Hus Byggnadsförening, Genevad 106 092   
Föreningen Lagagården   159 495   
Föreningen Ysby Bygdegård  78 416  
Hasslövs Bygdegårdsförening  103 537  
Knäreds Bygdegårdsförening  56 422  
Mellbystrandsföreningen  88 343 
Mestocka Nya Bygdegårdsförening  84 931   
Solbackens Bygdegårdsförening  106 754  
Våxtorps Bygdegårdsförening  92 737  
Våxtorps Godtemplare Byggnadsförening 104 298  
Ålstorps Bygdegårdsförening  60 795  
 
Summa 1 152 999  
 
 

Ärendebeskrivning 

Fritidsenheten har handlagt och sammanställt ansökningar för bidrag 
till allmänna samlingslokaler 2022. Ansökningar om bidrag för verk-
samheten år 2022 har inkommit från 13 föreningar. Kommunens stöd 
till föreningar som upplåter allmänna samlingslokaler regleras av 
”Bestämmelser om bidrag till allmänna samlingslokaler, LFS 7.9”. 
Nuvarande regler gäller sedan 1 januari 2020. Föreningarna har re-
dovisat sina verksamheter för räkenskapsåret 2020 förutom en före-
ning som har delat kalenderår, 2020–2021. Bidraget baseras på två 
faktorer, bidragsgrundande driftkostnader och uthyrningstillfällen. 
Först fastställer kultur-och utvecklingsnämnden hur stor procentsat-
sen blir för kostnadstäckning av driftskostnaderna.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Kultur- och utvecklingsnämndens bered-
ningsutskott 

2022-01-17  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Resterande summa av avsatt budget till bidraget fördelas mellan för-
eningarna utefter hur många uthyrningstillfällen som skett föregå-
ende verksamhetsår. Fasta hyresgäster, ej avgiftsbelagda hyrestill-
fällen och föreningens egna sammanträden räknas ej som uthyrning. 
Som fast hyresgäst räknar kultur- och utvecklingsnämnden hyresgäs-
ter som själv stadigvarande disponerar egen lokalyta. Ej avgiftsbe-
lagda hyrestillfällen räknas som tillfällen där lokalen nyttjats utan 
ersättning till föreningen.  
 
 Förslaget innebär att föreningarna får 100% täckning för sina bi-
dragsgrundande kostnader och att resterande 217 934 kr av budgeten 
fördelas på föreningarnas uthyrningstillfällen.   
 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 decem-
ber 2021 
Bilaga, Ansökningshandlingar och kompletterande bilagor från re-
spektive förening (ligger separat från kallelsen i samma mapp) 
Bilaga, Sammanställning av förslag. I förslaget till beslut har det ta-
gits hänsyn till punkt f gällande bestämmelser som ska vara upp-
fyllda för att vara bidragsberättigad. 
_____ 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2022-01-24  
 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 5 Dnr 2022-000022  
 

Anmälningar år 2022 

 

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 18 januari 2022 över anmälningar. 
Förteckning den 18 januari 2022 över synpunkter och förslag. 
_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2022-01-24  
 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 6 Dnr 2022-000017  
 

 Anmälan av delegationsbeslut år 2022 

 

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 18 januari 2022 över delegationsbeslut.  
_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2022-01-24  
 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 7 Dnr 2022-000021  
 

Anmälan om kränkande behandling, diskriminering och trakas-

serier 2022 

 

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 rådar-betet 
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 re-
dovisas till nämnden nästkommande möte.  
 
 

Beslutsunderlag 

Anmälningarna redovisas muntligt på sammanträdet.  
_____ 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2022-01-24  
 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 8 Dnr 2022-000012  
 

Informationsärende år 2022 

 

1. Information från Samordningsförbundet Halland 
Samuel Grahn 

 
2. Information från projektkoordinatorn 
Rebecca Rosenberg 

 
3. Information från kultur & fritid 
Jonas Heintz, Marie Erge, Mats Altemyr 

 
4. Antal nyanlända  
Marie Olsson 

 
5. Risk- och väsentlighetsanalys  
Marcus Alvstrand 

 
6. Information från förvaltningschef 
Andreas Meimermondt 

 
7. Information från ordförande  
Ove Bengtsson 

 
8. Ledamöternas inspel 
 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2022-01-24  
 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 9 Dnr 2020-000146  
 

Deltagande på distans - sammanträden för kultur- och utveckl-

ingsnämnden 

 

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 nämnds-le-
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: 
NN 
 

_____ 
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