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Laholms kommun 

Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde den 22 augusti 
2022 

Protokollet som justerats den 24 augusti 2022, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Emelie Eliasson 

Nämndsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 24 augusti 2022 

till och med den 19 september 2022 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Emelie Eliasson 

Kultur- och utvecklingsförvaltningen 



 

 

LAHOLMS KOMMUN 

Kultur- och utvecklingsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-08-22 

Sida 
1 (16) 

 

Plats och tid Svanen, klockan 09:00 – 12:15 

Beslutande Ove Bengtsson (C), ordförande 

 Angela Magnusson (M)  

 Magnus Johansson (S)  

 Elvis Begic (L)  

 Birgitta Fritzon (S)  

 Bertil Johansson (LP)  

 Thomas Lövenbo (-)  

 Maj-Lis Jeppson (SD) 

 Ingrid Sjöberg (M)  

 

Övriga deltagande  Kent-Ove Bengtsson (MP), ersättare 

 Thor Gunnar Bjelland (M) ersättare 

 Jörgen Nilsson (KD), ersättare 

 Karl-Fredrik Tholin (S), ersättare 

 Linda Strid (S), ersättare 

   

 Andreas Meimermondt, förvaltningschef 

 Emelie Eliasson, nämndsekreterare 

 Cecilia Ericsson, verksamhetschef Frivilliga skolformer §§ 88, 93 (punkt 7) 

 Ida Axelsson, rektor vuxenutbildningen § 93 (punkt 7) 

 Narcisa Duranovic, förvaltningsekonom §§ 85-86 

 Mattias Benetti Johansson, verksamhetschef Arbetsmarknad § 93 (punkt 2-5) 

 Magnus Lind, enhetschef Arbetsmarknadsenheten § 93 (punkt 2) 

 Caroline Jakobsson, enhetschef Vägledning & mottagning § 93 (punkt 2) 

 3 elever från åk 2, Osbecksgymnasiet § 93 (punkt 1) 

 2 elever från åk 8 resp. 9, Lagaholmskolan § 93 (punkt 1) 

 Patrik Ekström, fritidsledare § 93 (punkt 1) 

 Annika Kharraziha, verksamhetschef Kultur & fritid § 93 (punkt 1) 

 

Utses att justera Angela Magnusson (M) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 24 augusti 2022 klockan 13:00 

 

Paragrafer  §§ 85-95 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Emelie Eliasson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Ove Bengtsson (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Angela Magnusson (M) 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2022-08-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 85 Dnr 2022-000064 

 

Ekonomisk rapport år 2022 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av kultur- och utvecklingsnämndens ekonomi och 

eventuella avvikelser. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 15 augusti 2022 § 69 

Ekonomisk rapport jan-juli 2022 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 86 Dnr 2020-000161 

 

Nämndsplan 2023 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner förslag till nämndsplan 

2023 och överlämnas till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt antagna principer för ekonomi och verksamhetsstyrning ska 

nämnderna lämna förslag på plan för ekonomi och verksamhet och 

underlag till kommunplan senast 31 augusti. Nämndernas analyser 

och andra bedömningar bildar underlag för kommunstyrelsens arbete 

med att framställa förslag på budget och kommunplan till kommun-

fullmäktige. 

 

I revideringen inför 2023 års nämndsplan har strukturen för hur 

nämndens mål, så kallade effekter beskrivs ändrats. Fullmäktiges re-

sultatmål beskrivs separat från kultur- och utvecklingsnämndens 

önskade effekter. Effekterna kopplas var och en till de kommunöver-

gripande resultatmål som de bidrar till. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 15 augusti 2022 § 70 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 augusti 

2022. 

Bilaga, Nämndsplan 2023 för kultur- och utvecklingsnämnden 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 87 Dnr 2020-000124 

 

Revidering av lokalbehovsplan år 2023 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur-och  utvecklingsnämnden  antar  föreliggande  Lokalbehovs-

plan för kultur-och utvecklingsförvaltningen 2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 april 2020 § 74 att respektive 

nämnd  ska  upprätta  en  lokalbehovsplan.  En  lokalbehovsplan  är  

en planering på kort och lång sikt, 2022-2027 med utblick till 2040, 

av nämndens  samlade  lokalbehov.  I lokalbehovsplanen  ska  nämn-

den analysera behovet av verksamhetslokaler, med utgångspunkt i 

bland annat  befolkningsutveckling  och  tillväxtmålet  2040,  demo-

grafi, översiktsplanering, bostadsförsörjningsprogrammet, nuläge 

och pågående förändringar. 

 

Syftet  med  lokalbehovsplanerna  är  att  redogöra  för  hur förutsätt-

ningar och behov av verksamhetslokaler ser ut framöver, för att i tid 

kunna planera för och möta dem. Lokalbehovsplanerna blir underlag 

till den kommunövergripandestrategiska lokalförsörjningsplanen. 

 

Lokalbehovsplanen revideras årligen. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 15 augusti 2022 § 71 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 au-

gusti 2022. 

Bilaga, Lokalbehovsplan för kultur- och utvecklingsförvaltningen 

2022. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 88 Dnr 2021-000229 

 

Remiss - Riktlinjer för måltidstjänster mellan produktions-

nämnd och beställande nämnder.  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden ställer sig bakom förslag till revi-

derade riktlinjer för måltidstjänster mellan produktionsnämnd och 

beställande nämnder med förbehållet att en revidering av skrivelsen 

kring medhavd mat i bilaga 1, punkt 5.10 görs så att studenterna på 

vuxenutbildningen har möjlighet att äta medhavd mat i matsalen un-

der förutsättningen att den medhavda maten inte förvaras i varken 

matsal eller köksutrymmen. 

 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden remitterade de reviderade riktlinjerna 

för måltidstjänster mellan produktionsnämnd och beställande nämn-

der till kultur- och utvecklingsnämnden, barn- och ungdomsnämn-

den samt socialnämnden för yttrande senast 26 augusti 2022.   

 

Enligt tidigare beslut kring reviderade riktlinjer för måltidstjänster 

mellan produktionsnämnd och beställande nämnder har måltidsen-

heten tillsammans med representanter för de beställande nämn-

der/förvaltningar tagit fram ett förslag i samdialog. Utgångsläget har 

varit att tillgodose alla berörda parters ansvar, intresse och utma-

ningar. Ett annat intresse har varit att tydliggöra vars och ens ansvar 

och hur samverkan och samarbete ska ske för att uppnå så  

effektivt-, kvalitativt- och ekonomiskt avtal mellan parterna. Fokus 

har också lagts på att föra dialog kring bilagorna till riktlinjerna, där 

fokus har utgått från barn, unga och äldres behov av en näringsriktig 

mat i en trivsam måltidsmiljö. För barn- och ungdomsnämnden samt 

kultur- och utvecklingsnämnden har fokus legat på den pedagogiska 

inriktningen kring måltider och för socialnämnden har fokus varit att 

minska äldres undernäring. I samdialogen och framtagande av rikt-

linjerna har måltidsenheten tagit hänsyn till barnkonventionen. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden avgav svar den 27 september 2021 

§ 118 på föregående remiss för riktlinjer för måltidstjänster. I denna 

nya reviderade versionen har alla synpunkter från kultur- och ut-

vecklingsnämnden samverkats och i de flesta av punkterna har en 

samsyn uppnåtts. Den enda punkten som inte kommit med i revide-

ringen är punkten kring vuxenstudenternas behov av att kunna äta 

medhavd mat i del av matsalen. 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 15 augusti 2022 § 72 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 au-

gusti 2021 Bilaga, remiss från samhällsbyggnadsnämnden den 23 

juni 2021  

Styrdokument, Riktlinje Dnr. 2021-000198 (Reviderad 2022-05-03 

IM)  

Riktlinjer för måltidstjänster mellan produktionsnämnd och bestäl-

lande nämnder 

Bilaga 1. Kvalitetskrav för Måltider förskola och skola, Laholms 

kommun 

Bilaga 2. Kvalitetskrav för Måltider i äldrevården Laholms kommun 

Bilaga 3. Gemensamma principer för inköp av livsmedel till de of-

fentliga köken i Halland 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2022-08-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 89 Dnr 2022-000199 

 

Granskning - Kommunen som attraktiv arbetsgivare 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelse 

den 20 juli 2022 som remissvar till kommunrevisionen. 

 

Ärendebeskrivning 

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

vision och uppföljning, granskat Laholms kommuns samtliga nämn-

ders agerande i förhållande till Laholms kommun som attraktiv ar-

betsgivare. Avseende kultur- och utvecklingsnämndens verksamhet 

uppmanar kommunrevisionen kultur- och utvecklingsnämnden att: 

- delta i formuleringen/utformningen av vad det innebär att vara en 

attraktiv arbetsgivare 

- säkerställa att samtliga ledamöter fullt ut ges möjlighet att sätta sig 

in i vad arbetsgivaransvaret omfattar 

- säkerställa att uppföljningen och återrapportering av kompetensför-

sörjningsplaner (handlingsplaner) genomförs 

- sammanställa genomförda avslutssamtal som grund för analys och 

utveckling. 

Kommunrevisionen önskar erhålla ett skriftligt svar från kultur- och 

utvecklingsnämnden senast den 15 oktober 2022. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 15 augusti 2022 § 73 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 juli 

2022 

Bilaga, Missiv och granskningsrapport – Kommunen som attraktiv 

arbetsgivare 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 90 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 augusti 2022 över anmälningar. 

Förteckning den 16 augusti 2022 över synpunkter och förslag. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 91 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 augusti 2022 över delegationsbeslut. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 92 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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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 93 Dnr 2022-000012 

 

Informationsärende år 2022 

 

1. Diskussion med elever från Osbecksgymnasiet och Lagaholms-

skolan utifrån Ungdomskonferensen.  

- Stress i skolan och på fritiden 

- Kränkningar 

- Fritidsaktiviteter 

Andreas Meimermondt, Annika Kharraziha, Patrik Ekström,  

Elever från Osbecksgymnasiet och Lagaholmsskolan 

 

2. Information från verksamhet Arbetsmarknad 

- Presentation av de två nya enhetscheferna för Arbetsmarknadsen-

heten respektive Vägledning & mottagning 

Mattias Benetti Johansson, Magnus Lind, Caroline Jakobsson  

 

3. Antal nyanlända tom maj 2022 

Mattias Benetti Johansson  

 

4. Flyktingmottagande från Ukraina 

- 65 personer anvisade till Laholms kommun; 19 personer hänvisade 

hittills, varav samtliga inte bosatta här än.  

Mattias Benetti Johansson 

 

5. Habiliteringsersättning 

- Utifrån kultur- och utvecklingsnämndens samt socialnämndens li-

kalydande beslut om att den statliga ersättning som utgår för habili-

teringsersättning skall utbetalas till de brukare som aktivt deltar i 

daglig verksamhet, utbetalas den statliga ersättningen för 2022 enligt 

etablerade rutiner. 

Andreas Meimermondt, Mattias Benetti Johansson 

 

6. Renovering av Hästbrunnen 

- Inga inkomna anbud i den nya upphandlingsomgången. Går vidare 

till diskussion med leverantör inom ramavtal.   

Andreas Meimermondt  

 

7. Yttrande till Skolinspektionen  

- Genomgång av det svar som lämnades till Skolinspektionen gäl-

lande SFI/vuxenutbildning.  

Ida Axelsson 
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8. Två upphandlingar 

- BU har fattat beslut på delegation om upphandling dels av nytt verksam-

hetssystem för gymnasieskola, dels för ny bokbuss.  

Andreas Meimermondt 

-  

9. Information från förvaltningschef 

- KUNskapsdag (tidigare KUN-dag) 

- Information om personalärende inom förvaltningen.   

Andreas Meimermondt 

 

10. Information från ordförande 

- Budgetkonferens 1-2 september. 

Ove Bengtsson 

 

11. Ledamöternas inspel 

- Inga inspel.  

 

 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 94 Dnr 2022-000177 

 

Ansökan om bidrag för nytt plåttak - Knäreds IK 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att bevilja 250 000 kronor 

till Knäreds IK för nytt plåttak. 
 

Ärendebeskrivning 

Knäreds IK inkom med en ansökan i februari 2022 om övrigt bidrag 

på 450 tkr för omläggning av nytt plåttak. Denna ansökan beslutade 

kultur- och utvecklingsnämnden den 23 maj 2022 att återremittera 

då föreningen inkommit med en ny separat skrivelse till kultur- och 

utvecklingsnämnden den 16 maj 2022 där de ansöker om bidrag på 

250 tkr från kommunen till ett nytt plåttak. Av skrivelsen framgår att 

föreningen i samband med renovering och återskapande av före-

ningslokalen fann att taket på aktuella byggnader hade omfattande 

skador både från brand, fukt och mögel in på råspont. Detta föran-

ledde till att en större renoveringsinsats var tvunget att genomföras. 

Det tak som måste bytas ut är på en kostnad av 450 tkr enligt offert. 

Knäreds IK har fått ett muntligt löfte från RF/SISU att få ett bidrag 

på 200 tkr. Föreningen ansöker därav 250 tkr från Laholms kommun. 

Kultur- och utvecklingsförvaltningen ställer sig positiva till stabila 

och långsiktiga verksamheter, både kommersiella och ideella. Till-

sammans med kommunen kan dessa aktörer utveckla området och 

tillgängliggöra service och rekreation för boende och besökare. Den 

verksamhet som bedrivs av Knäreds IK erbjuder viktig samhällsnyt-

tig verksamhet för barn- och ungdomsträning. Kultur- och utveckl-

ingsnämnden har dock inte medel inom budgetram till föreningen 

och föreslog därmed den 27 juni 2022 § 78 att ärendet skickas vidare 

till kommunstyrelsen för handläggning. 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 augusti 2022 § 155 att omfördela 

budgetutrymme om 250 tusen kronor från finansförvaltningens an-

slag om 2 000 tusen kronor för oförutsedda behov till kultur- och 

utvecklingsnämnden för att hantera detta bidrag/kostnad vidare. 

Detta eftersom föreningsbidrag återfinns inom kultur- och utveckl-

ingsnämndens reglemente från kommunfullmäktige. Kommunsty-

relsen har ingen möjlighet utifrån styrelsens reglemente från kom-

munfullmäktige att utfördela bidrag till föreningar. 
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Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 au-

gusti 2022 

Bilaga, Beslut från kommunstyrelsen den 16 augusti 2022 

Bilaga, Beslut från kultur- och utvecklingsnämnden den 27 juni 2022 

Bilaga, Inkommande skrivelse från Knäreds IK den 10 maj 2022 

Bilaga, Ansökan om övrigt bidrag från Knäreds IK 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Knäreds IK  
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§ 95 Dnr 2020-000316 

 

Skottorps IF:s lokalbehov 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att bevilja Skottorps IF ett 

bidrag på 300 000 kr för utveckling av idrottsplatsen. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Skottorps IF (SIF), är en ideell förening som arbetar för en positiv 

utveckling av Skottorp och ser det som viktigt att möta befolknings-

ökningen i Skottorp och Skummeslöv genom att bland annat ut-

veckla området kring Skottorps Idrottsplats. Föreningen önskar på 

längre sikt utveckla området kring idrottsplatsen till ett rekreations-

område för både barn, vuxna och seniorer med möjligheter att an-

vända kommande byggnation till att vara en samlingsplats stora delar 

av året. Som ett första steg i detta ansöker SIF om ett kommunalt 

bidrag på 300 000 kr för att det krävs kommunalt kapital på 30 % av 

sökt belopp på 1 300 000 kr för att få göra en ansökan till Boverket. 

SIF ansöker också om en kommunal borgen för ett lån på 4 miljoner 

kronor hos Laholms Sparbank för ytterligare en del av finansieringen 

till aktuellt projekt. SIF har under det senaste året haft en öppen dia-

log med Fritidsenheten kring föreningens tankar om sin utveckling. 

Kultur- och utvecklingsförvaltningen är positiv till stabila och lång-

siktiga verksamheter, både kommersiella och ideella. Tillsammans 

med kommunen kan dessa aktörer utveckla området och tillgänglig-

göra service och rekreation för boende och besökare. Den verksam-

het som bedrivs av Skottorps IF erbjuder viktig samhällsnyttig verk-

samhet för barn- och ungdomsträning. 

Kultur- och utvecklingsnämnden har dock inte medel inom bud-

getram till föreningen och föreslog därmed den 25 april 2022 § 53 

att ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen för handläggning. 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 augusti 2022 § 154 att omfördela 

budgetutrymme om 300 tusen kronor från finansförvaltningens an-

slag om 2 000 tusen kronor för oförutsedda behov till kultur- och 

utvecklingsnämnden för att hantera detta bidrag/kostnad vidare. 

Detta eftersom föreningsbidrag återfinns inom kultur- och utveckl-

ingsnämndens reglemente från kommunfullmäktige. Kommunsty-

relsen har ingen möjlighet utifrån styrelsens reglemente från kom-

munfullmäktige att utfördela bidrag till föreningar. 
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Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 au-

gusti 2022. 

Bilaga, Beslut från kommunstyrelsen den 16 augusti 2022 § 154 

Bilaga, Beslut från kultur- och utvecklingsnämnden den 25 april 

2022 § 53 

Bilaga, Ansökan om bidrag & kommunal borgen från Skottorps IF 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Skottorps IF 
 

 




