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§ 63 Dnr 2022-000161  

 

Uppföljning 1 år 2022 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att godkänna budget-

uppföljning 1 2022 med rapportering av internkontroll samt åt-

gärdsplan för befarat underskott.  

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att ge förvaltningen i 

uppdrag att, till juni 2022, redovisa statistik för hur rörelserna har 

varit i gymnasiesöket (från första söket till oktober månads sen-

aste avstämning) under de senaste tre året.  
 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 

ska budgetuppföljningar med prognoser på årsskiftet redovisas för 

kommunfullmäktige vid två tillfällen varje år. Den första uppfölj-

ningen ska utgå från redovisning per sista april och den andra per 

sista augusti. Från år 2022 innehåller budgetuppföljningen rapporte-

ring av genomförda kontroller enligt kultur- och utvecklingsnämn-

dens internkontrollplan där väsentliga avvikelser lyfts fram. Från år 

2022 utgör budgetuppföljningen även uppföljning av plan för syste-

matiskt kvalitetsarbete frivilliga skolformer. Detta i form av uppfölj-

ning av utvecklingsaktiviteter inom kultur- och utvecklingsnämn-

dens effekter.  
 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 16 maj 2022 § 50 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 maj 

2022. 

Budgetuppföljning 1 2022 för kultur- och utvecklingsnämnden 

Bilaga, Åtgärdsplan 

 

Förslag till beslut på sammanträde 

Ordförande: Bifall till beredningsutskottets förslag i sin helhet, med 

adderingen att även åtgärdsplanen godkänns i beslutspunkt 1.  

 

Beslutsgång: 

Ordförande frågar på eget förslag och finner att kultur- och 

utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 64 Dnr 2022-000122  

 

Fastställande av budget och bidragsbelopp år 2022 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden fastställer bidragsbeloppen för 

respektive bidragsform enligt förvaltningens förslag:  

Föreningsbidrag reglerade inom LFS 7:8 

Aktivitetsbidrag   1100 tkr 

Lokalbidrag  1650 tkr 

Utbildningsbidrag  40 tkr 

Övrigt bidrag  150 tkr  
Totalt   2959 tkr 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att 

besluta om procentsats för lokalbidrag efter ansökningarna blivit 

sammanställda. 

  

3. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att göra avsteg från 

kravet på att föreningen ska ha haft 10 sammankomster under 

2021 för utbetalning av lokalbidrag 2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Bidragsgivningen till ideella föreningar i kommunen regleras av La-

holms kommuns författningssamling (LFS) 7.8, bestämmelser an-

tagna av kommunfullmäktige. Bidrag lämnas i form av aktivitetsbi-

drag, lokalbidrag, utbildningsbidrag och övrigt bidrag. Kultur- och 

utvecklingsnämnden har årligen uppdraget att, utifrån tilldelat bud-

getanslag, fastställa bidragsbelopp för respektive bidragsform. Bud-

getanslaget för bidrag till föreningar år 2022 har i internbudgeten 

fastställts till 4995 tkr. Fritidsenheten har med hänsyn till utfallet från 

tidigare år och inkomna ansökningar för år 2022 upprättat en beräk-

nad budget för respektive bidragsform med en del förändrade bi-

dragsbelopp jämfört med år 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 16 maj 2022 § 51 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 mars 2022 

Bilaga, Ekonomiskt utfall föreningsbidrag 2021 

Bilaga, Förslag till budget och bidragsbelopp 2022 

 

_____ 
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§ 65 Dnr 2022-000013  

 

Övrigt bidrag 1/2022 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar följande ansök-

ningar från Övrigt bidrag omgång 1/2022: 

a) Bollklubben Walldia, 50 000 kr, vattenskadad idrottsplats behöver 

åtgärdas 

b) Ysby Bygdegård, 60 000 kr, byte av tak på grund av läckage 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden bordlägger följande ansök-

ningar från Övrigt bidrag omgång 1/2022: 

a) Caprifolens Voltigeklubb, 100 000 kr, installation av hiss-stol för 

funktionsanpassning 

3. Kultur- och utvecklingsnämnden avslår följande ansökningar 

från Övrigt bidrag omgång 1/2022: 

a) Stugföreningen Sommarbo, 40 000 kr, inköp av ny åkgräsklippare 

b) Laholms Skytteförening, 130 000 kr, inköp av elektroniska mål-

tavlor 

c) Laholms Tennisklubb, 2 000 kr, prova-på-tennis 

d) Knäreds Forskarring & Hembygdsförening, 450 000 kr, omlägg-

ning av halmtak och målning av "Lottens" 

e) Våxtorps Boll- och Idrottssällskap, 5 000 kr, nya nät till seniormå-

len 

f) Laholms Ryttarförening, 143 750 kr, omläggning av avlopp 

g) Skottorps IF, 135 000 kr, inköp av Automover gräsklippare 

4. Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar följande ansök-

ningar från Övrigt bidrag omgång 2/2021: 

a) Våxtorps Bygdegård, 60 000 kr, renovering av bygdegård 

 

5. Kultur- och utvecklingsnämnden återremitterar följande  

ansökning från Övrigt bidrag omgång 1/2022: 

a) Knäreds Idrottsklubb, 450 000 kr, nytt plåttak efter brandskador 
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Ärendebeskrivning 

Fritidsenheten har handlagt respektive bidragsansökningar och upprättat sam-

manställning och förslag den 28 mars 2022. Sammanställningen innehåller tio 

ansökningar från omgång ett 2022. Därtill tillkommer en bordlagd ansökning 

från omgång två 2021.  

 

Verksamheten föreslår att bevilja två ansökningar från omgång ett 2022 och en 

ansökan från omgång 2 2021. Dessa förslag bedömer Fritidsenheten vara mest 

relevanta. En samlad bedömning har gjorts av alla ansökningar genom dialog 

med berörda föreningar. 

 

Bidragen avser att stödja speciella verksamheter eller objekt som kultur- och 

utvecklingsnämnden bedömer som angelägna och ej innefattas av övriga bi-

dragsformer. Bidrag kan lämnas till utvecklings- och försöksverksamhet, större 

arrangemang, större reparations- och underhållskostnader m.m. Bidrag lämnas 

ej till föreningars löpande verksamhet.  

 

Bidrag kan lämnas till privata initiativ och icke-bidragsberättigade föreningar 

som kultur- och utvecklingsnämnden finner särskild anledning att stödja. Dock 

ej till vinstdrivande organisationer.  

 

Bidrag kan dessutom lämnas till verksamhet för prioriterade grupper och/eller 

annan verksamhet som kultur- och utvecklingsnämnden finner särskild anled-

ning att stödja. Kultur- och utvecklingsnämnden skall efter särskild prövning 

besluta om bidragets storlek beroende på angelägenhetsgrad och disponibla me-

del. 

 

Ansökningar om bidrag till större kostnadskrävande investeringar till exempel 

nyanläggning, om- och tillbyggnad eller andra större kostnader skall prövas i 

samband med upprättande av kommunplan. 

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 16 maj 2022 § 52 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 28 mars 

2022 

Ansökningshandlingar och kompletterande bilagor från respektive 

förening. 

Sammanställning och förslag. 
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Förslag till beslut på sammanträdet: 

Ordförande: Bifall till beredningsutskottets förslag i sin helhet, föru-

tom att ansökan från Knäreds Idrottsklubb om bidrag till nytt plåttak 

skall återremitteras istället för att avslås, då föreningen inkommit 

med en ny skrivelse och söker annat belopp.   

 

Beslutsgång: 

Ordförande frågar på eget förslag och finner att kultur- och 

utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Berörda föreningar 
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§ 66 Dnr 2020-000311  

 

 Uppdrag föreningsfastigheter och avtal 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner verksamhetens in-

ventering av avtal mellan Laholms kommun och ideella före-

ningar avseende lokaler samt redovisning av utvecklingsområ-

dena.  

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att ny uppföljning av 

avtalen och utvecklingsområdena görs i maj 2023.   

 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade vid sammanträde den 24 

maj 2021 § 72 godkänna verksamhetens inventering av avtal mellan 

Laholms kommun och ideella föreningar avseende lokaler, och ger 

verksamheten i uppdrag, med redovisning i maj 2022, att arbeta 

vidare med de tre identifierade utvecklingsområdena: 

• Det saknas uppföljning av avtalen. Detta sker varken inom 

kommunstyrelsens verksamhet eller inom kultur- och 

utvecklingsförvaltningen. En direkt konsekvens av detta är att 

föreningar i dagsläget nyttjar lokaler och anläggningar utan 

giltiga nyttjanderättsavtal. 

• Det finns en stor osäkerhet om samtliga aktiva avtal finns 

digitaliserade. Det saknades också en samlad överblicksbild av 

alla befintliga avtal.  

• Det saknas standardiserade mallar för avtalen. Avtalen kan vara 

utformade på olika sätt beroende på vilken verksamhet i 

kommunen som tagit fram avtalet under vilken tidsperiod.   

 

Verksamheten har inventerat och sammanställt samtliga avtal i både 

digitala och i analoga dokumentationer. Verksamheten har haft 

dialog med de flesta föreningarna och har också varit på plats på 

samtliga fastigheter, där en fotodokumentation har genomförts och 

digitaliserats. Samtliga avtal är idag digitaliserade. Verksamheten 

har i arbetet varit i kontakt med kommunens fastighetsstrateg och 

med mark- och exploateringsstrateg för att identifiera samtliga avtal. 

Ett förslag som kan användas för att teckna nyttjanderättsavtal, som 

kan generellt användas vid de flesta avtalsskrivningar, har 

framtagits.  Sammanställningen, med åtgärdsförslag, nytecknande av 
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avtal och uppsägning av avtal presenteras i bilagan Uppföljning av 

föreningsfastigheter och avtal.  

 

Under arbetets med inventering och genomlysning har verksamheten 

identifierat vidare utvecklingsområden gällande  

nyttjanderättsavtal mellan kommunen och föreningslivet: 

1. Skapandet av en uppföljningsstrategi av avtalen mellan 

kommunen och det ideella föreningslivet som fortlöpande följs 

upp 

2. I dialog med föreningarna ha uppföljning av avtal och besök för 

att skapa handlingsplaner för de aktuella fastigheternas nuläge 

(status) och vilka renoveringsbehov och eventuella investeringar 

som kan bli aktuella över tid. 

3. Genom föreningsutveckling skapa långvariga strategiska 

förhållningssätt där lokaler, och nyttjande av dessa, kan öka och 

att samarbetet mellan föreningar kan utvecklas Där effekten kan 

bli en ökad nyttjande grad av aktuella lokaler. 

 

Dessa tre punkter bör verksamheten arbeta vidare med där både 

föreningsutveckling och fastighetsförvaltning arbetar tillsammans 

med föreningslivet. Arbetet med att föra dialog med föreningarna, 

uppsägning av aktuella avtal och tecknandet av nya 

nyttjanderättsavtal har påbörjats.  
 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 16 maj 2022 § 53 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 maj 2022. 

Bilaga, Uppföljning av föreningsfastigheter och avtal 

 

_____ 
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§ 67 Dnr 2021-000158  

 

Avtal inom kultur- och utvecklingsnämnden 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner förteckningen över 

nämndens aktuella avtal. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen gjorde, inom ramen för den beslutade planen för 

revision och uppföljning, en granskning av Laholms kommuns samt-

liga nämnders agerande i förhållande till avtalshantering under hös-

ten 2020. Avseende kultur- och utvecklingsnämndens verksamhet 

uppmanade kommunrevisionen kultur- och utvecklingsnämnden att 

säkerställa: att det genomförs en systematisk och dokumenterad av-

talsuppföljning av ingångna avtal; att det genomförs en översyn av 

samtliga avtal som förlängs per automatik; att vid utformning av av-

tal framgår hur uppföljning av avtalet ska ske; att vid undertecknande 

av avtal framgår datum vid undertecknande samt befattning för den 

som undertecknar. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade bland annat om följande 

åtgärder den 25 januari 2021 § 3: 

- För att skapa en bättre överblick av samtliga avtal kommer kultur-

och utvecklingsnämnden årligen, i samband med nämndens möte i 

maj, få en sammanställning av samtliga aktiva avtal som berör nämn-

dens verksamheter. 

- Från och med 2021 skall uppföljningsansvar avseende varje avtal 

tilldelas en specifik funktion inom kultur-och utvecklingsverksam-

heten och en rutin etableras där varje avtal årligen följs upp av an-

svarig tjänsteperson. Detta redovisas till nämnden årligen i samband 

med nämndens möte i maj med början 2022. 

 

Föreliggande förteckning av avtal innehåller de avtal som är nu 

gällande inom förvaltningen. Av listan framgår bland annat 

avtalsstart- och slut, uppsägningstid, signatör samt 

uppföljningsansvarig.  
 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 16 maj 2022 § 54 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 maj 

2022. 

Bilaga, Förteckning över kultur- och utvecklingsnämndens avtal 

_____ 
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§ 68 Dnr 2022-000129  

 

Remiss av rapport från Ungdomskonferensen 2022 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden skickar tjänsteskrivelse den 11 maj 

2022 till kommunstyrelsen som svar på remissförfrågan 

 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av ungdomskonferens 2022 har kommunstyrelsen 

skickat rapporten till kultur- och utvecklingsnämnden för svara på 

hur nämnden kan arbeta med ungdomars förslag på åtgärder för att 

förbättra ungdomar psykiska hälsa i den pågående verksamheten och 

i planeringsprocessen inför 2023.  Rapporten innehåller ett mycket 

stort antal förslag från ungdomar på insatser som skulle kunna för-

bättra den psykiska hälsan hos alla eller delar av de ungdomar som 

finns i Laholms kommun. En stor andel av förslagen berör, eller kan 

beröra, verksamhet som bedrivs inom eller stöttas av nämndens verk-

samheter. Många av de lämnade förslagen representerar arbete som 

idag redan sker inom förvaltningen men som kan utvecklas, förtyd-

ligas eller förbättras för att tydligare koppla an till ungdomarnas för-

slag. Andra delar av förslagen innebär etablering av nya verksam-

heter eller kraftiga anpassningar av befintlig verksamhet som i 

många fall måste vara ett resultat av prioriteringar inom kultur- och 

utvecklingsnämndens nämndsplan och speglas i Laholms kommuns 

budgetprocess för 2023.  

 

Remissen avser inte att nämnden skall svara på hur ungdomarnas 

förslag skall genomföras utan hur nämnden skall arbeta för att till-

gängliggöra sig ungdomarnas perspektiv och kunna väva in dessa 

planeringsprocessen för 2023. För att detta skall vara möjligt måste 

en dialog ske innan nämndsplan 2023 fastslås i augusti och grun-

derna för nämndens budget planeras under september. Nämnden 

kommer ta upp rapporten för diskussion mellan nämnd och tjänste-

personer i samband med nämndens möte i maj 2022. I den diskuss-

ionen kommer ett antal perspektiv att identifieras utifrån rapporten 

som representanter för elevrådet på Osbecksgymnasiet samt ungdo-

mar ur Ung i Laholms verksamhet bjuds in att diskutera med nämnd 

och tjänstepersoner på sammanträdet i juni.  
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Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 16 maj 2022 § 56 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 maj 

2022. 

Remiss från kommunstyrelsen – Ungdomskonferens 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 69 Dnr 2022-000123  

 

Remiss av motion om förstärkt arbete för en tryggare skola i La-

holms kommun 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

avslå motionen med hänvisning till att ansvariga nämnder och för-

valtningar redan har ett välutvecklat samarbete med på-gående insat-

ser och långsiktigt utvecklingsarbete som är kopplat till kommunens 

vision och målområden.   

 

Ärendebeskrivning 

Medborgerlig samling har inkommit med en motion med förslag och 

tillhörande motiveringar: ”att Kommunstyrelsen (KS) bereder hur 

Socialnämnden, Barn- och ungdomsnämnden samt Kultur- och ut-

vecklingsnämnden kan förbättra samarbetet för att komma tillrätta 

med att före-bygga mobbning, våld och otrygghet i skolorna i La-

holms kommun. Som exempel på samarbeten som behöver utvecklas 

och stärkas utöver den interna organisationen finns Polisen där vi 

måste säkerställa så att tex GDPR inte utgör ett hinder. MED i La-

holm menar att vi har resurserna för att komma till rätta med situat-

ionen - det handlar mer om att jobba på rätt sätt med rätt förutsätt-

ningar. Här ser vi att Kommunstyrelsen är den högst ansvariga poli-

tiska nivån och därför bör Kommunstyrelsen ta kommandot och sä-

kerställa att sam-verkan fungerar och att effektmålen uppnås.” 

Mot bakgrund av genomgång av riktlinjer, strategi och insatser i en-

lighet med tjänsteskrivelse den 4 maj 2022, är det kultur- och ut-

vecklingsnämndens uppfattning att kommunens nuvarande organi-

sation med målområden som är tydligt kopplade till ledningsorgani-

sation, samverkansstrukturer och operativ samverkan mellan förvalt-

ningarna har förutsättningarna som krävs för att möta utmaningarna 

som finns för barn och unga i skolan, samhället och familjerna. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 16 maj 2022 § 57 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 maj 2022 

Bilaga, Remiss från kommunstyrelsen  

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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§ 70 Dnr 2022-000134  

 

Kvalitetsdeklarationer år 2022 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden antar kvalitetsdeklarationer för 

Kultur, Teckningsmuseet och Turism.  

Kultur- och utvecklingsnämnden antar kvalitetsdeklaration för Ar-

betsmarknadsenheten vilken ersätter kvalitetsdeklarationer för 

JobbLaholm och Jobbcenter. 

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommuns riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning 

anger att respektive ansvarig nämnd ansvarar för att besluta om kva-

litetsdeklarationer för verksamhet inom nämndens ansvarsområde 

enligt reglementet.  

 

Kvalitetsdeklarationer ska tydliggöra vilken service och vilka tjäns-

ter invånarna och användarna kan förvänta sig. Kvalitetsdeklarat-

ioner har främst ett kommunikativt syfte och behöver inte vara hel-

täckande inom nämndens ansvarsområde. 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens förvaltning ser löpande över be-

slutade kvalitetsdeklarationer och reviderar dessa för att vara aktu-

ella och stämma överens med nuvarande verksamhet och invånarnas 

behov.  

 

Kvalitetsdeklarationer som varit föremål för revidering finns som bi-

fogade handlingar. Kvalitetsdeklarationen för arbetsmarknadsen-

heten ersätter kvalitetsdeklarationerna för JobbLaholm och Jobbcen-

ter med anledning av omorganisationen från 1 januari 2022. Övriga 

kvalitetsdeklarationer avser mindre revideringar. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 16 maj 2022 § 58 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 april 

2022. 

Bilaga, Kvalitetsdeklaration Arbetsmarknadsenheten 

Bilaga, Kvalitetsdeklaration Kultur 

Bilaga, Kvalitetsdeklaration Teckningsmuseet 

Bilaga, Kvalitetsdeklaration Turism 

_____ 
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§ 71 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 16 maj 2022 över anmälningar. 

Förteckning den 16 maj 2022 över synpunkter och förslag. 

_____ 
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§ 72 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 16 maj 2022 över delegationsbeslut. 

_____ 
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§ 73 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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§ 74 Dnr 2022-000012  

 

Informationsärende år 2022 

 

1. Information från kultur & fritid 

- Presentation och genomgång av kultur & turisms kommande eve-

nemang för sommaren.  

Jonas Heintz 

- Mobila bibliotek - ta sig ut vid olika arrangemang. 

- Filialbibliotek – ett ökat användande 

- Må bra-café tillsammans med Ung i Laholm.  

Andreas Meimermondt 

- FHC stänger 29/5 för omfattande underhållsarbete.  

- Arrangemang med simning i sjöbad – fokus på trygghet och sä-

kerhet.  

- Ung i Laholm, Hjörneredsläger åk 4-9. 

- Skadegörelse på padelbanorna.  

- Tematiska föreläsningar för ungdomar.  

Mats Altemyr 

 

2. Revidering av nämndsplan  

- Revidering av två målområden 

Andreas Meimermondt, Narcisa Duranovic 

 

3. Delmos-projektet 

- Information om resultatet av Delmos-projektet gällande boende-

segregation.  

Veronica Hjelm 

 

4. Uppföljning av föreningsrådet  

Mats Altemyr 

 

5. Nya lärande koncept och arenor för teknik och industribranschen  

Projekt som förvaltningen önskar delta i och söka medel för i 

samverkan med andra halländska kommuner.  

Cecilia Ericsson 
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6. Ungdomsforum på sammanträdet i juni 

- Diskussion om vilka punkter nämnden vill diskutera på kommande sam-

manträde gällande ungdomsforum.  

Andreas Meimermondt 

 

7. Information från förvaltningschef  

- Uppdatering av rekryteringar.  

- TIA -medel beviljat. Riktat mot att skapa meningsfull sysselsätt-

ning för ukrainska flyktingar.  

- § 37-medel beviljat.  

- Nämnden i juni – sommaravslutning vid Ebbaredsstugan.  

Andreas Meimermondt 

 

8. Information från ordförande 

- Presidiesamverkan med SBN ang detaljplan för Kungsbygget. KUN 

deltagande ur aspekten turism/destinationsutveckling.  

- Möte med KSLU tillsammans med BUNs presidium; hur gör vi för 

att öka behörigheten från grundskolan och hur samarbetar vi kring 

detta? 

- Invigning av konstverk vid Skottorpsskolan.  

Ove Bengtsson 

 

9. Ledamöternas inspel 

- Inga inspel 

 

10. Avtackning av enhetschef Arbetsmarknadsenheten 

Cornelia Larzénius 

 

_____ 

 
 

 




