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Laholms kommun 
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Emelie Eliasson 

Nämndsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 10 Dnr 2022-000047  

 

Bokslut och nämndsredovisning år 2021 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att godkänna nämndsredo-

visning för år 2021 och överlämnar den till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Som en del i de åtaganden som anges av den kommunala redovis-

ningslagen ska den löpande bokföringen avslutas med ett årsbokslut 

och en årsredovisning. Av Laholms kommuns riktlinjer för ekonomi- 

och verksamhetsstyrning anges att respektive nämnd årligen upprätta 

en nämndsredovisning för att slutredovisa sitt åtagande. Detta inne-

bär att avstämning ska ske mot mål, beslutade kvalitetsnivåer och 

erhållna ekonomiska resurser. Dessa utgör i sin tur underlag för kom-

munens årsredovisning. Mot bakgrund av att nämndernas redovis-

ningar även ska utgör ett planeringsunderlag är det viktigt att dessa 

även innehåller framåtsyftande analyser. Nämndsredovisningen ut-

gör även kultur- och utvecklingsnämndens uppföljning av externa 

utförare samt hållbarhetsredovisning.   

 

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 februari 2022 § 6 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 februari 

2022 

KUN:s nämndsredovisning 2021 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 11 Dnr 2022-000048  

 

Bruttobudgetförändring år 2022 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner förslag till bruttobud-

getförändring avseende internbudgeten för år 2022. Kostnader såväl 

som intäkter minskar med 2 501 tkr i förhållande till, av kommun-

fullmäktige, beslutad bruttoram.    

 

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;  

- Inom Arbetsmarknadsverksamheten budgeterar nämnden för 

mindre bidrag framför allt från Arbetsförmedlingen med belopp 

om 6 100 tkr. Finansiering av projektkoordinator höjs med bud-

geterad intäkt motsvarande 630 tkr.  

- Inom Kultur och fritid budgeterar nämnden 380 tkr i lägre intäk-

ter för främst statliga bidrag men också något lägre försäljnings-

intäkter.  

- Inom Frivilliga skolformer har den budgeterade intäkten för 2022 

höjts med 3 200 tkr jämfört med föregående år. Den främsta an-

ledningen är nämnden bedömer att det statliga bidraget för vux-

enutbildningen kommer att vara högre. De senaste åren har den 

budgeterade bidraget alltid understigit det faktiska utfallet. Den 

förväntade intäkten för gymnasieskolan för de elever som kom-

mer från andra kommuner, förväntas också bli högre i år än 2021.  

- KUF Gemensamt räknar med 200 tkr högre schablonmedel från 

Migrationsverket än för 2021.  
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2022-02-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 februari 2022 § 7 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 februari 

2022 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 12 Dnr 2022-000049  

 

Reviderad investeringsbudget år 2022 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner förslag till reviderad 

investeringsbudget för år 2022. 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

överföra ännu ej utnyttjande medel från 2021 års investerings-

budget (2 510 tkr) till 2022 års investeringsanslag. Total revide-

rad investeringsbudget för 2022 uppgår således till 16 810 tkr.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämndens investeringsbudget för år 2022 

uppgår till 14 300 tkr enligt kommunfullmäktiges (KF) beslut.    

 

En del av investeringsprojekt som varit beslutade inom investerings-

ramen för år 2021, har inte slutförts under det gångna året, varför 

medel återstod vi årets slut. Följande investeringsprojekt förväntas 

dock kunna påbörjas/fullföljas under 2022 och kommer följaktligen 

kräva investeringsutrymme:  

 

- Nytt offentligt konstverk 

- Lugnarohögen, toalett 

- Arbetsträning och daglig verksamhet  

- Konstgräsplan, Veinge  

- Etablering NPF-enhet  

 

Sammantaget återstår medel för investeringsprojekt för år 2021 mot-

svarande belopp om 2 510 tkr. Dessa önskar nämnden överföra till 

2022 års investeringsanslag. Förslag till total reviderad investerings-

budget för 2022 uppgår således till 16 810 tkr.  

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 februari 2022 § 8 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 3 febru-

ari 2022  

Bilaga, Förslag till reviderad investeringsbudget 2022 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 13 Dnr 2022-000046  

 

Handkassor och växelkassor inom kultur- och utvecklingsnämn-

dens förvaltning år 2022 samt redovisning av nämndens hand-

kassor år 2021 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner förteckning över nämn-

dens hand- och växelkassor för år 2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar om tilldelning och ansvar 

för hand- och växelkassor inom sina verksamheter. Enligt kommun-

styrelsens riktlinjer för kontanthantering får en handkassa endast an-

vändas för smärre utgifter, vilka inte faktureras. Med ansvar för väx-

elkassan följer även ansvar för kontantkassan, alltså de medel som 

erhålls i samband med försäljning. Vid beslut om handkassor skall 

bland annat följande beaktas:  

 

1. Handkassor får inte vara större än vad som är motiverat med hän-

syn till användningsområdet.  

 

2. Antalet handkassor bör begränsas. När det gäller befintliga hand-

kassor, som används i ringa omfattning, bör nämnden överväga om 

kassan skall upphöra.  

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 februari 2022 § 9 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 februari 

2022.  

Bilaga, Förteckning över hand- och växelkassor för 2022, ekonomi-

enheten 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 14 Dnr 2022-000055  

 

Plan intern kontroll 2022 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att fastställa plan för 

internkontroll år 2022. 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att årsuppföljning av 

internkontroll sker i samband med nämndsredovisning. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt reglementet för intern kontroll i Laholms kommun har varje 

nämnd en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kon-

trollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Nämnderna ska 

årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrol-

len. Omfattningen av denna plan bestäms med utgångspunkt från den 

omfattning och volym av verksamhet som nämnden ansvarar för. In-

ternkontrollplanen ska minst innehålla:  

 

• Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp. 

• Omfattningen på uppföljningen (frekvensen) 

• Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen 

• När rapportering ska ske 

 

Reglemente för internkontroll anger att nämnden senast i samband 

med årsredovisningens upprättande rapporterar resultatet från upp-

följningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Rappor-

tering ska samtidigt ske till kommunens revisorer. Kultur- och ut-

vecklingsnämnden beslutade den 25 januari 2021 att lämna tjänste-

skrivelse den 18 december 2020 som remissvar till kommunrevision-

ens missiv. Tjänsteskrivelsen anger att uppföljning av internkontroll 

sker per de två uppföljningstillfällena under året per maj och septem-

ber samt årsuppföljning i januari. Kultur- och utvecklingsförvalt-

ningen föreslår att årsuppföljning av internkontrollplanen från och 

med internkontrollplan 2022 sker i samband med nämndsredovis-

ning i februari för att tydliggöra systematiken och möjliggöra effek-

tivare arbetssätt.  
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 februari 2022 § 10 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 februari 

2022 

Bilaga Internkontrollplan för år 2022 

Bilaga Risk- och väsentlighetsanalys för kultur- och utvecklingsför-

valtningen  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 15 Dnr 2019-000250  

 

Struktur för det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden fastställer reviderad struktur för det 

systematiska kvalitetsarbetet.  
 

Ärendebeskrivning 

Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvud-

män, förskole- och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska 

följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nat-

ionella målen och utifrån det planera utbildningen. Kultur- och ut-

vecklingsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom skolvä-

sendet som huvudman för de frivilliga skolformerna; gymnasiesko-

lan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning samt särskild 

utbildning för vuxna. Kvalitetsarbetet är en förutsättning för att 

kunna erbjuda alla elever en likvärdig utbildning samt upprätthålla 

och utveckla utbildningens kvalitet.  

 

Kommunfullmäktige ska årligen informeras om det resultat och den 

analys som redovisas i det systematiska kvalitetsarbetet på huvud-

mannanivå inom Verksamheten Frivilliga skolformer. Kommunfull-

mäktige kommer samtidigt att informeras om beslutade åtgärder 

samt om eventuella utmaningar och/eller risker som identifierats gäl-

lande skolväsendet i kommunen. I föreliggande dokument har vi 

fastställt vissa rutiner och former för hur huvudmannens systema-

tiska kvalitetsarbete ska följas upp, analyseras, planeras, genomföras 

och utvecklas. Likväl fastställs även i detta dokument vilka krav som 

från huvudmannen ställs på de olika skolverksamheterna gällande 

bedrivandet av det systematiska kvalitetsarbetet. 

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 februari 2022 § 11 

Bilaga, Reviderad struktur för det systematiska kvalitetsarbetet  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 16 Dnr 2022-000050  

 

Ledningssystem för EMI 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner Ledningssystem för 

vårdgivare EMI 2022 för Osbecksgymnasiets verksamhet.  

 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden är enligt Hälso- och sjukvårdslag-

stiftning vårdgivare för gymnasieskolans elevmedicinska insats 

(EMI) och ska säkerställa att ledningen av hälso- och sjukvården är 

organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvali-

tet i vården samt främjar kostnadseffektivitet. För detta krävs att led-

ningssystem upprättas och årligen ses över. I ledningssystemet besk-

rivs bland annat ansvarsfördelning i verksamheten samt hur det sys-

tematiska patientsäkerhetsarbetet bedrivs. Tillsammans med patient-

säkerhetsberättelsen utgör ledningssystemet den strukturella och sys-

tematiska årliga redovisningen. 

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 februari 2022 § 12 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 janu-

ari 2022 

Bilaga, Ledningssystem för EMI KUN 2022 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Barn- och ungdomsnämnden 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 17 Dnr 2022-000051  

 

Patientsäkerhetsberättelse år 2021 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberät-

telsen för vårdgivare 2021 för Osbecksgymnasiets verksamhet.  

 

Ärendebeskrivning 

Patientsäkerhetsberättelsen ska ligga till grund för en sammanhållen 

kvalitetsberättelse som upprättas årligen av vårdgivaren. Berättelsen 

sammanställs utifrån krav i enlighet med Patientsäkerhetslagen och 

ska på ett öppet och tydligt sätt redovisa strategier, mål och resultat 

av arbetet för att förbättra patientsäkerheten. I Patientsäkerhetslagen 

finns bestämmelser som anger att vårdgivaren ska planera, leda och 

kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god 

vård i hälso- och sjukvårdslagen uppnås. Vårdgivaren ska utreda 

händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra 

en vårdskada. Vårdgivaren ansvarar för att ledningen av verksam-

heten är organiserad så att den tillgodoser kraven på hög patientsä-

kerhet och god kvalitet. Patientsäkerheten säkerställs också genom 

att arbeta förebyggande med systematiskt kvalitetsarbete (SKA). Pa-

tientsäkerhetsberättelsen har beaktat barnrättsperspektivet i sin redo-

visning och då särskilt hänvisning till artiklarna 1 t.o.m. 6 och som 

erkänner det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet, 

lika och obestridliga rättigheter som utgör grundvalen för frihet, rätt-

visa och fred i världen i enlighet med de principer som proklameras 

i Förenta nationernas stadga. 

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 februari 2022 § 13 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 janu-

ari 2022 

Bilaga, Patientsäkerhetsberättelse KUN 2021 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Barn- och ungdomsnämnden 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 18 Dnr 2022-000052  

 

Uppföljning av samhällsorientering år 2021 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden lägger redovisning till handling-

arna.   

 

Ärendebeskrivning 

Lag (2013:156) om samhällsorientering (SO) för vissa nyanlända in-

vandrare innehåller bestämmelser om kommuners ansvar att erbjuda 

samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. I Laholms kom-

mun genomförs SO av Vuxenutbildningen inom kultur- och utveckl-

ingsnämndens verksamhet. 

 

LFS 3.6, Arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser samt 

integration: §6 svara för mottagande, samhällsorientering och annan 

medverkan i etableringsinsatser för nyanlända invandrare som åvilar 

kommunen med undantag av mottagande och boende för ensamkom-

mande barn. 

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 februari 2022 § 14 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 februari 

2022 

_____ 
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§ 19 Dnr 2022-000054  

 

Svar på granskning av ekonomiskt bistånd 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att överlämna svar en-

ligt nedan till revisionen med anledning av genomförd gransk-

ning. 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

addera följande stycke i LFS 3.6, som en punkt under ”Arbets-

marknads- och sysselsättningspolitiska insatser samt integrat-

ion”, för att förtydliga kultur- och utvecklingsnämndens ansvar: 

”Nämnden ska verka utifrån socialtjänstlagens intentioner och ut-

ifrån socialtjänstens rutiner vad gäller arbetsmarknadsarbetet 

med personer som har ekonomiskt bistånd”. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Revisionen har genomfört en granskning av ekonomiskt bistånd, som 

kompletterats med beslut om att granskningen också ska innehålla 

Arbetsmarknadsverksamheten, dvs hela den gemensamma processen 

kring ökad självförsörjning. Kultur- och utvecklingsnämnden har fått 

rekommendationer att 

• Fastställa nämndens åtaganden utifrån den gemensamma proces-

sen, exempelvis avseende avikelshantering. 

 

I reglementet för Kultur- och utvecklingsnämnden (LFS 3.6) står det; 

Arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser samt integrat-

ion: 

4. svara för kommunens åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller 

minska verkningarna av arbetslöshet (arbetslöshetsnämnd), 

5. medverka i arbetsmarknadspolitiska åtgärder efter överenskom-

melse med Arbetsförmedlingen, 

6. svara för mottagande, samhällsorientering och annan medverkan i 

etableringsinsatser för nyanlända invandrare som åvilar kommunen 

med undantag av mottagande och boende för ensamkommande barn. 

 

För att tydliggöra nämndens åtagande utifrån den gemensamma pro-

cessen om ekonomiskt bistånd utifrån Socialtjänstlagen föreslås ett 

tillägg till de tre punkterna: 

”Nämnden ska verka utifrån socialtjänstlagens intentioner och uti-

från socialtjänstens rutiner vad gäller arbetsmarknadsarbetet med 

personer som har ekonomiskt bistånd”. 
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Vidare har kultur- och utvecklingsverksamheten tagit fram en pro-

cessbeskrivning vad gäller kultur- och utvecklingsverksamhetens an-

svar av den gemensamma processen samt rutiner för avvikelsehante-

ringen. Dessa fastställs i samverkan med socialtjänsten. 

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 februari 2022 § 15 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 februari 

2022 

Bilaga, Missiv & Revisionsrapport Granskning av ekonomiskt bi-

stånd 2021 

Bilaga, Rutin deltagarens process 

Bilaga, Rutin avvikelser och frånvarohantering. 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Revisionen  

Socialnämnden 
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§ 20 Dnr 2022-000056  

 

Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) år 

2021 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsförvaltningen godkänner redovisningen av 

kommunernas aktivitetsansvar (KAA).  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt skollagen 29 kap. 9 § ska hemkommunen löpande under året 

hålla sig informerad om hur ungdomar mellan 16–20 år i kommunen 

är sysselsatta. Kommunen ska vidare regelbundet erbjuda lämpliga 

individuella åtgärder till de ungdomar som omfattas av aktivitetsan-

svaret (KAA). Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den 

enskilde till vidare utbildning alternativt hitta vägar till arbete genom 

studiebesök eller praktik.  

 

Ansvaret ligger organiserat under kultur- och utvecklingsförvalt-

ningen, verksamhet Arbetsmarknad/ Vägledningscentrum. Uppdra-

get för målgruppen förändrades 2015 då nya riktlinjer i form av de 

Allmänna råden trädde i kraft. I en lagändring från 1 juli 2018 för-

tydligades vilka ungdomar som ska omfattas av ansvaret. 

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 februari 2022 § 16 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 februari 

2022 

 

 

_____ 
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§ 21 Dnr 2016-000177  

 

Uppföljning av biblioteksplan 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner uppföljning av biblio-

teksplan. 

 

Ärendebeskrivning 

Varje kommun ska enligt bibliotekslagen ha en politiskt antagen plan 

för den kommunala biblioteksverksamheten. Nuvarande biblioteks-

plan gäller 2020-2023 och förklarar hur Laholms kommun ska upp-

fylla bibliotekslagen och beskriver biblioteksverksamhetens inrikt-

ning. Kultur- och utvecklingsnämnden har beslutat att årligen, i feb-

ruari månad, följa upp biblioteksplanen. Till biblioteksplanen har 

biblioteksverksamheten kopplat en årlig enhetsplan där satsningsom-

råden och aktiviteter beskrivs mer detaljerat och utgör grund för 

verksamhetens genomförande. Enhetsplanen och utvärderingen av 

genomförda aktiviteter har använts vid uppföljningen av biblioteks-

planen.  

 

Avsnitten 7.1-7.11 redogör för bibliotekets uppdrag och inriktning. 

Till varje avsnitt har lagts en avslutande text med uppföljning av 

2021 års verksamhet. De aktiviteter som listas är ett urval av de ak-

tiviteter biblioteket har genomfört under året. Urvalet har gjorts för 

att bli representativt för verksamheten och innefatta de största av 

årets satsningsområden. 

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 februari 2022 § 17 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 februari 

2022.  

Bilaga, Uppföljning av biblioteksplan 2020-2023 

 

 

_____ 
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§ 22 Dnr 2022-000057  

 

Förstudie om bokbussgarage  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att be-

ställa en förstudie avseende olika alternativ på ombyggnad av bok-

bussgarage inklusive prisförslag inför upphandling av ny bokbuss 

2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Biblioteksenheten har under 2021 tillsammans med fordonsansvarig 

och IT-enheten genomfört en utredning inför upphandling av ny bok-

buss. Utredningen har visat att det är ekonomiskt fördelaktigt att 

bygga bokbuss på lastbilschassi (ca 1-1,5 miljon billigare) vilket be-

kräftas av andra kommuner som gjort liknande upphandlingar. Det 

ger också bättre tillgänglighet och access för besökare i och med brett 

och plant golv.  Dock har nuvarande bokbussgarage en för låg port-

öppning för att en sådan buss skulle gå in. Bussgarage i anslutning 

till stadsbiblioteket är en förutsättning för det dagliga arbetet med i- 

och urlastning av medier och annat material vilket skulle medföra 

behov av en ombyggnad/anpassning av nuvarande garage. Att ha 

bussparkering på annan plats ses inte som ett realistiskt alternativ. 

 

En idé är att göra om nuvarande varmgarage till kallgarage/carport 

med motorvärmare genom att montera bort befintlig port och anpassa 

öppningen, sätta upp grindar med eller utan plexiglas och lås. Even-

tuellt kan det finnas andra anpassningar som är möjliga och därför 

önskar biblioteksverksamheten en förstudie som beskriver möjliga 

anpassningar och dess konsekvenser samt en prisbild av dessa. 

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 februari 2022 § 18 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 janu-

ari 2022 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 23 Dnr 2021-000321  

 

Hallands Museiförenings diplom för god byggnadsvård 2021 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden lämnar följande förslag till motta-

gare av Hallands museiförenings diplom för god byggnadsvård: 

XX, NN har på ett smakfullt sätt renoverat ett nedgånget hus i cen-

trala Våxtorp. Historiskt sett har byggnaden innehållit ett av 

Våxtorps caféer och bagerier men det har varit nedlagt i många år. 

Efter renovering så innehåller huset en bostadsdel på övervåningen 

och ett surdegsbageri med café del i undervåningen. Våxtorp har inte 

bara fått en vacker byggnad i centrum utan också ett nytt bageri till 

glädje för många i byn med omnejd. 

 

Ärendebeskrivning 

Hallands museiförening delar varje år ut diplom för god byggnads-

vård inom Hallands län. Diplom kan tilldelas: 

1. Ägare av fastighet, där byggnad eller byggnader iståndsatts och/el-

ler förnyats på ett från miljösynpunkt och från kulturhistoriska ut-

gångspunkter föredömligt sätt.  

2. Fastighetsägare som med omsorg vårdar miljömässigt och kultur-

historiskt värdefulla byggnader.  

3. Enskild person eller organisation som genom opinionsbildning el-

ler på annat sått gjort väsentliga insatser för bevarande och vård av 

någon kulturhistoriskt betydelsefull byggnad eller byggnadsmiljö.  

4. Projekt som kombinerar god byggnadsvård med målet att också 

hitta nya användningsområden för kulturhistoriskt värdefull bebyg-

gelse vars ursprungliga användning inte längre år aktuell.  

Förslag till mottagare av diplom får lämnas av byggnadsnämnder, 

kulturnämnder samt hembygdskretsar i Hallands lån och ska vara 

föreningen tillhanda senast den 11 mars 2022.  

Kultur- och Utvecklingsnämnden fick den 24 januari 2022 ta del av 

riktlinjerna för utdelning av Hallands museiförenings diplom för god 

byggnadsvård, samt informationen om att ärendet kommer att be-

handlas vidare vid nämndens sammanträde i februari månad, då le-

damöterna kan ge förslag till mottagare av diplom. Verksamheten 

skickar sedan in förslagen till Hallands museiförening. 
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Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 februari 2022 § 19 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 janu-

ari 2022 

Hallands museiförenings skrivelse mottagen 26 oktober 2021 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Hallands museiförening 
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§ 24 Dnr 2022-000058  

 

Renovering av Hästbrunnen 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att be-

sluta ett av följande två alternativ: 

1. Kommunstyrelsen tilldelar kultur- och utvecklingsnämnden 600 

tkr i investeringsmedel under 2022 för restaureringen av Häst-

brunnen.  

2. Kommunstyrelsen beviljar 600 tkr ur Lundgrenska donationsfon-

den under 2022 till kultur- och utvecklingsnämnden för restaure-

ringen av Hästbrunnen. 

 

Ärendebeskrivning 

Hästbrunnen, konstverket med fontänfunktion från 1952 av Stig 

Blomberg placerat på Hästtorget, har en viktig roll i staden med sitt 

eleganta vattenspel och karaktäristiska röda Vångagranit. Vid vårens 

tillkoppling av vatten visade sig vattenverket läcka som ett såll. Häst-

brunnen har sedan 2016 underhållits med konservering av bronshäst 

och sten-relieferna, fogning, renovering av belysning och utbytta el-

ledningar, utbytt pumpanläggning och vattenrör samt senast en ny 

filteranläggning 2019, till en samlad summa av över 300 tkr. Detta 

läckage gick dock inte att upptäcka förrän vatten släpptes på, det är 

inget som är synligt för ögat och det har inte heller läckt tidigare år. 

Efter en genomgång av konservator under hösten visade det sig att 

mosaikplattor i karets botten släppt från underlaget vilket bidragit till 

att luftfickor bildats under. Det krävs därför mycket omfattande åt-

gärder för att komma till rätta med läckaget. All mosaik måste brytas 

upp, märkas och rensas, bassängbottnen därefter muras om, fogar 

bytas ut för att till sist återplacera mosaiken.  

 

Arbetet innefattar stora arbeten för både konservator och byggentre-

prenör och uppskattas till 600 tkr. Arbetet går inte att påbörja vinter-

tid då det är beroende av klimat och temperatur vilket bidrar till att 

en igångsättning av vattenspelet till Valborg som brukligt inte är 

möjligt. Exakt tidsplan är svårt att förutse med den information vi 

har just nu men ska absolut senast vara genomförd till Valborg 2023.  
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Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 februari 2022 § 20 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 janu-

ari 2022 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 25 Dnr 2022-000034  

 

Samråd av detaljplan Vessinge 2:54 m.fl. 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden ser positivt på den föreslagna de-

taljplanen för Vessinge 2:54 m.fl. och har inget att erinra mot försla-

get 

 

 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar på kommunstyrelsens upp-

drag med detaljplan för Vessinge 2:54 m.fl. omfattande bland annat 

stationsområdet i Veinge. 

 

Kultur- och utvecklingsförvaltningen har varit delaktiga i framtagan-

det av planen och i den processen bland annat framfört att  

- Veinge är en del av Laholms kommun som i stort saknar naturliga 

samlingspunkter vilket gör att stor vikt måste läggas på att utveckla 

stationsområdet till en positiv samlingspunkt i samhället som erbju-

der liv och rörelse för att undvika att området utvecklas till ett nega-

tivt ”häng” som föder destruktivitet. Detta är en bra möjlighet att 

flytta Veinges självbild och vi behöver kroka arm för att nyttja den 

möjligheten optimalt. 

- Veinge är den av större tätorter i kommunen som helt saknar konst 

i samhällsbilden. 2017 fick Veingeskolan en konstnärlig gestaltning 

genom den s.k. 1%-regeln vid ny-och ombyggnad av kommunala lo-

kaler, men denna placerades inomhus i elevhallen och har således 

ingen påverkan på den offentliga utomhusmiljön. 

I samband med ombyggnad av stationsområdet inför ett framtida tåg-

stopp bör området i till exempel anslutning till perrongen gestaltas 

konstnärligt för att ge identitet till platsen och skapa upplevelser och 

mervärde för människor som rör sig på och runt stationsområdet och 

som kommer att utgöra ett nytt centrum i byn. 

En konstnär bör komma in på ett tidigt stadium av omdaningsproces-

sen så att denne tillsammans med arkitekter och trädgårdsmästare på 

ett genomgripande sätt kan integrera konsten i tätortsbilden. 

 

Det är kultur- och utvecklingsförvaltningen uppfattning att ovanstå-

ende aspekter ges goda möjligheter att uppfyllas inom ramen för den 

föreslagna detaljplanen. 
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Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 februari 2022 § 21 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 janu-

ari 2022 

Bilaga, Samlade handlingar avseende Samråd av detaljplan Vessinge 

2:54 m.fl.  

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 26 Dnr 2022-000035  

 

Samråd av detaljplan Skummeslöv 5:13 och 4:5 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden ser positivt på den föreslagna de-

taljplanen Skummeslöv 5:13 samt 4:5 och har inget att erinra mot 

förslaget.  

 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar på kommunstyrelsens upp-

drag med detaljplan för Skummeslöv 5:13 samt 4:5. 

 

Kultur- och utvecklingsförvaltningen har varit delaktiga i framtagan-

det av planen och i den processen bland annat framfört att värdet för 

destinationsutvecklingsperspektivet att kunna tillföra en anläggning 

av den typ som planeras inom området. Anläggningen kan komma 

att fungera som ett utmärkt komplement till övriga aktörer inom des-

tinations- och turismsektorerna och kan medföra att attraktiviteten 

för Laholm som besöksort ökar. Det är kultur- och utvecklingsför-

valtningen uppfattning att ovanstående aspekter ges goda möjlig-

heter att uppfyllas inom ramen för den föreslagna detaljplanen. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 februari 2022 § 22 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 janu-

ari 2022 

Bilaga, Samlade handlingar avseende Samråd av detaljplan Skum-

meslöv 5:13 och 4:5.  

 

Ersättares mening:  

Kent-Ove Bengtsson (MP): MP Laholm anser att planen måste prö-

vas bättre mot energipolicy, miljöpolicy, miljömål och agenda 2030. 

Detta gäller t.ex. användande av grundvatten, ljusföroreningar, utfor-

mande av dammar (inte bara tekniska dammar), hur den biologiska 

mångfalden ska upprätthållas, grönstråk med mera. Hur mycket mer 

koldioxidutsläpp blir det? Hur mycket energi behövs? I nuläget är 

planen inte förenlig med hållbar utveckling. Den är inte ekologiskt 

hållbar. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 27 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 22 februari 2022 över anmälningar. 

Förteckning den 22 februari 2022 över synpunkter och förslag. 

_____ 
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§ 28 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 22 februari 2022 över delegationsbeslut.  

_____ 
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§ 29 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 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 re-

dovisas till nämnden nästkommande möte.  

 

 

Beslutsunderlag 

Anmälningarna redovisas muntligt på sammanträdet.  

_____ 
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§ 30 Dnr 2022-000012  

 

Informationsärende år 2022 

 

1. Antal nyanlända 

Marie Olsson 

 

2. Robotisering 

-  Beskrivning av hur processen och arbetet med roboten fungerar 

inom socialförvaltningen.   

Marie Olsson, Inger Jönsson (SON), Charlotta Magnusson (SON) 

 

3. Information från Frivilliga skolformer 

- kombinationsutbildning och yrkesutbildning 

Ida Axelsson  

- VFU-samordnare 

Carl Lundgren 

- Uppföljningsarbete IKE 2022 

Gabriella Pifrader 

- Statsbidrag och projekt 2022-23 inom kulturskolan. 

Jon Brooks 

 

4. Assistenten Ciceron 

- Utbildning för nämnden i mars och kör skarpt i april.  

Emelie Eliasson 

 

5. Information från förvaltningschef  

- Status på rekrytering av de två verksamhetscheferna. 

- Arbetet med Change management fortskrider, en integrerad del 

av förvaltningens arbete.  

- Implementeringsarbete på arbetsmarknadsenheten. 

- Fritidsenheten.  

- Biträdande rektor går in som tillförordnad rektor inom vuxenut-

bildningen under rekryteringsperioden.  

- Förberedelse av eventuell flyktingström från Ukraina.  

- Progressionstid på Osbecksgymnasiet.  

- Fiskevårdsområde Krokån.   

Andreas Meimermondt 
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6. Information från ordförande 

- Brådskande delegationsbeslut.  

- Presidiemöte.  

Ove Bengtsson  

 

7. Ledamöternas inspel 

- Inga inspel.  

 

 

_____ 

 
 

 




