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§ 123 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 14 november 2022 § 96 

Ekonomisk rapport, jan-okt 2022 

 

_____ 
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§ 124 Dnr 2022-000312 

 

Åtgärdsplan för att vända negativa trenden i effekten "Färre 

ungdomar i KAA" 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar om att godkänna åtgärds-

plan ”Färre ungdomar i KAA”. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade den 19 september 2022 

att ge verksamheterna i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för att 

vända den negativa trenden i målen ”Andelen med gymnasieexamen 

ökar” samt ”Färre ungdomar i KAA”, med redovisning i november 

2022. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 november 2022 § 97 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den  

2 november 2022  

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 19 september 2022 

§ 96. 

Bilaga, Åtgärdsplan KAA november 2022 

_____ 
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§ 125 Dnr 2022-000313 

 

Åtgärdsplan för att vända negativa trenden i effekten "Andelen 

med gymnasieexamen ökar" 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner åtgärdsplanen för att, på 

Osbecksgymnasiet, öka elevernas måluppfyllelse. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade den 19 september 2022 i 

samband med uppföljning 2 att ge verksamheterna i uppdrag att ta 

fram åtgärdsplaner för att vända den negativa trenden i målen ”An-

delen med gymnasieexamen ökar” samt ”Färre ungdomar i KAA”, 

med redovisning november 2022. Denna tjänsteskrivelse är ett för-

tydligande av de åtgärder/aktiviteter som efter analys av läsåret 

21/22 är beslutade av verksamheten för att öka elevernas måluppfyl-

lelse. Dessa listade åtgärder är en del av de aktiviteter som görs för 

att främja elevernas måluppfyllelse. I stort sett alla insatser som görs 

inom ramen för en gymnasieskola syftar till att öka elevernas 

måluppfyllelse och därför kan inte denna åtgärdsplan ses som en full-

ständig beskrivning av de åtgärder som genomförs för att öka elever-

nas måluppfyllelse. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 november 2022 § 98 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 okto-

ber 2022 

Bilaga, Betygsanalys 21/22 och åtgärdsplan för ökad måluppfyllelse 

22/23 

_____ 
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§ 126 Dnr 2022-000304 

 

Utredning Akademi Båstad gymnasium 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden ställer sig positiv till de gjorda ana-

lyserna i utredningen och de föreslagna åtgärderna ligger väl i linje 

med den avsiktsförklaring inom utbildningsområdet som respektive 

kommunstyrelse är föreslagna att fatta beslut om i november månad 

2022. Utredningen är en bra grund för att utreda vilka samarbeten 

som Båstads kommun och Laholms kommun bör utreda och arbeta 

vidare med inom gymnasieutbildningsområdet. 

 

Ärendebeskrivning 

Utbildningsnämnden i Båstad kommun uppdrog i december 2021 åt 

förvaltningen att utreda hur Akademi Båstad Gymnasium (ABG) kan 

öka sin attraktionskraft bland elever i årskurs 9 samt öka söktrycket 

tillskolan. Utredningen slutredovisades i oktober 2022. Utbildnings-

nämnden har beslutat att utredningen skickas på remiss med svar 

senast den 15 december 2022. Kommunstyrelsen, Laholms kommun, 

remitterade utredningen till kultur- och utvecklingsnämnden för ytt-

rande.  

 

Utredningen har bedrivits utifrån fem olika perspektiv som alla antas 

ha bäring på såväl attraktionskraft som söktryck; (1) elevperspektiv, 

(2) extern samverkan, (3) intern samverkan, (4) samverkan inom Fa-

miljen Helsingborg samt (5) samverkan med lärosäten. I samband 

med utbildningsnämndens sammanträde i juni 2022 gavs förvalt-

ningen även i uppdrag att (6) inom ramen för det fortsatta utrednings-

arbetet inleda en dialog med Laholms och Ängelholms kommun för 

att undersöka intresset av att vidare utreda förutsättningarna för att 

bilda kommunalförbund för gymnasieskolan. Utifrån remissinstan-

sernas eventuella synpunkter och förvaltningens förslag till åtgärder 

fattar Utbildningsnämnden beslut i januari 2023. 

 

Kultur- och utvecklingsförvaltningen ställer sig positiv till de gjorda 

analyserna i utredningen och de föreslagna åtgärderna ligger väl i 

linje med den avsiktsförklaring inom utbildningsområdet som re-

spektive kommunstyrelse kommer att fatta beslut om i november må-

nad 2022. Denna utredning kommer att ligga som en bra grund för 

att utreda vilka samarbeten som Båstads kommun och Laholms kom-

mun bör utreda och arbeta vidare med inom gymnasieutbildnings-

området. 
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Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 november 2022 § 99 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 novem-

ber 2022. 

Remiss, Kommunstyrelsen den 28 oktober 2022 

Remissmissiv, Båstad kommun den 28 oktober 2022 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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§ 127 Dnr 2022-000194 

 

Övrigt bidrag 2/2022 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att använda kvarstå-

ende medel från årets aktivitetsbidrag och utbildningsbidrag för 

att bevilja följande ansökningar med följande belopp från Övrigt 

bidrag omgång 2: 

 

* Hishults AIS, 20 000 kronor, omläggning av fotbollsplan.  

* Ränneslövs GIF, 50 000 kronor, inköp av ny gräsklippare 

* Le Petit Boule, 20 000 kronor, ny sarg för utomhusbanorna. 

* Laholms Brukshundsklubb, 44 000 kronor, renovering och nytt för-

råd. 

* Knäreds Forskarring & Hembygdsförening, 25 000 kronor, nytt 

halmtak på Bollalltebygget. 

* Caprifolen Voltigeklubb, 44 000 kronor, isolering av hall. 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden avslår följande ansökningar 

från Övrigt bidrag omgång /2022: 

 

* Friluftsfrämjandet Laholm, ansökt belopp 165 000 kronor, nytt av-

lopp Timmerhultstugan. 

* Junis Våxtorp 177, ansökt belopp 270 000 kronor, lön till ung-

domsledare på sommarläger. 

 

3. Kultur- och utvecklingsnämnden avslår följande ansökningar 

från Övrigt bidrag omgång 1/2022: 

 

* Caprifolen Voltigeklubb, ansökt belopp 100 000 kronor, installat-

ion av stolhiss. 

 

Ärendebeskrivning 

Åtta ansökningar har inkommit till omgång 2 2022. Därtill tillkom-

mer en bordlagd ansökan från omgång 1 2022. Den totala budgeten 

för övrigt bidrag 2022 är 170 000 kronor varav 160 000 kronor är 

beslutade och redan utbetalade. Det har under året betalats ut mindre 

aktivitetsbidrag och utbildningsbidrag så det återstår 232 000 kronor 

i den totala potten för föreningsbidrag. Förvaltningen föreslår att 203 

000 kronor beviljas till övrigt bidrag omgång 2.  

 

Bidragen avser att stödja speciella verksamheter eller objekt som 

kultur- och utvecklingsnämnden bedömer som angelägna och ej 
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innefattas av övriga bidragsformer. Bidrag kan lämnas till utveckl-

ings- och försöksverksamhet, större arrangemang, större reparations- 

och underhållskostnader med mera. 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 orga-

nisationer. Bidrag kan dessutom lämnas till verksamhet för priorite-

rade grupper och/eller annan verksamhet som kultur- och utveckl-

ingsnämnden finner särskild anledning att stödja. Kultur- och ut-

vecklingsnämnden skall efter särskild prövning besluta om bidragets 

storlek beroende på angelägenhetsgrad och disponibla medel. 

 

Samtliga föreningar som ansökt om övrigt bidrag i omgång 2 har in-

kommit med ansökan i tid och är bidragsberättigade. Förvaltningen 

föreslår att sex ansökningar beviljas och tre avslås. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 november 2022 § 100 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 1 novem-

ber 2022 

Ansökningshandlingar och kompletterande bilagor från respektive 

förening. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Berörda föreningar 
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§ 128 Dnr 2022-000266 

 

Årets förening år 2022 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att tilldela Årets förening 

till Röda korset Laholm.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden utdelar årligen pris till Årets före-

ning. Kommunfullmäktige har år 1993 antagit reglementet 7.18 för 

priset. Till kultur- och utvecklingsnämnden novembersammanträde 

lämnar verksamheten sitt förslag och nämnden fattar beslut. Prista-

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

november månads nämndssammanträde. Tillkännagivning sker i 

samband med kommunfullmäktiges sammanträde i december. 

 

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

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

demokratiska former, en stor tillgänglighet, ett brett engagemang 

från medlemmarnas sida, en god breddverksamhet, främst för barn 

och ungdom men också för vuxna kommuninvånare, eller som 

kanske under året har gjort en speciellt uppmärksammad insats.   

 

Priset till Årets förening 2022 är 12 500 kronor och beloppet kan inte 

delas. Annonsering av inlämnande till förslag har skett i lokalpressen 

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

mänheten senast 1 oktober. Pristagare kan även utses efter förslag 

inom kultur-och utvecklingsnämnden fram till novembermånads 

sammanträde.   Vid förslagstidens utgång den 1 oktober 2022 hade 

sex nomineringar inkommit. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 november 2022 § 101 

Kultur- och utvecklingsnämnden tjänsteskrivelse den 10 oktober 

2022. 

Inkomna förslag från allmänheten 

_____ 
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§ 129 Dnr 2022-000124 

 

Svar på inkommande skrivelser till kultur- och utvecklings-

nämnden år 2022 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att skicka skrivelse daterad 

den 2 november 2022 som svar på Knäreds föreläsningsförenings 

synpunkt. 

 

Ärendebeskrivning 

Knäreds föreläsningsförening har i en synpunkt ställd till kultur- och 

utvecklingsnämnden påpekat att biblioteket anordnar föreläsningar 

som föreningen anser riskerar konkurrera med föreningens föreläs-

ningar.  

 

Då synpunkten är ställd till nämnden ska den besvaras av nämnden. 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på svar. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 november 2022 § 102 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 novem-

ber 2022. 

Bilaga, Inkommen skrivelse från Knäreds föreläsningsförening den 

13 oktober 2022 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Knäreds föreläsningsförening 
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§ 130 Dnr 2016-000166 

 

Avtal föreningsrådet 2023-2025 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att ratificera avtalet mellan 

Laholms kommun och Föreningsrådet med avtalstid 2023-01-01 -  

2025-12-31. 

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommun har ett pågående avtal med Föreningsrådet som 

löper från 1 januari 2020 till 31 december 2022. Ändamålet med För-

eningsrådet är att underlätta för olika föreningars verksamhet genom 

att erbjuda tjänster samt vara arbetsgivare för personer som varit 

långtidsarbetslösa och sam anställt i föreningsrådet med stöd via Ar-

betsförmedlingen.  

 

Då det existerande avtalet löper ut vid årsskiftet 2022/2023 har ett 

nytt avtal tagits fram mellan Laholms kommun, kultur- och utveckl-

ingsnämnden och Laholms föreningsråd som löper från 2023-01-01 

till 2025-12-31. Avtalet finns som separat bilaga. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 november 2022 § 103 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 novem-

ber 2022. 

Bilaga, Avtal mellan Laholms kommun och Föreningsrådet 2023-

2025 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Laholms föreningsråd 
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§ 131 Dnr 2022-000282 

 

Elförsörjning 2022-2023 - besparingsåtgärder 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden har tagit del av inventeringen 

bland våra föreningar om hur de tror att de kommer att påverkas 

av de ökade energipriserna. I dagsläget bedriver föreningarna 

verksamheter som vanligt även med ökade energikostnader. Kon-

sekvenserna kommer att bli att de behöver stöttning i en eller an-

nan form. Då den rådande utvecklingen med ökande kostnader 

påverkar individer och de flesta kommunala verksamheter i en 

negativ spiral vill vi ge våra föreningar rådet att utveckla innova-

tiva tankar och arbetssätt, inte bara i sin egen förening utan också 

mellan kommunens föreningsverksamheter. Detta kan göras i 

samverkan med vår föreningsutvecklare och fastighetsförvaltare. 

Då hela Laholms kommun har krav på minskad elförbrukning i 

all offentlig verksamhet kommer kultur- och utvecklingsnämn-

den bara att kunna prioritera ansökningar om stöttning strikt uti-

från de effekter som nämnden vill uppnå och som är uttryckta i 

vår nämndsplan.  

2. Kultur – och utvecklingsnämnden avsätter 500 tkr som före-

ningar kan söka för energibesparande åtgärder utifrån kriterierna: 

samhällsnytta, energibesparing samt barn- och ungdomsverk-

samhet. Framtagna riktlinjer den 15 november 2022 ska ligga till 

grund för handläggning av föreliggande medel.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur-och utvecklingsnämnden beslutade på sitt möte 24 oktober 

2022 § 118 att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en invente-

ring bland ideella föreningar inom Laholms kommun avseende hur 

föreningslivet påverkas av ökade energikostnader samt eventuell på-

verkan vid energibrist. Uppdraget ska redovisas till nämnden i sam-

band med nämndens möte i november 2022 och bör innehålla förslag 

på hur energiförbrukningen för föreningar kan minskas samt hur ef-

fekterna av prisökningar kan mildras. 

 

Sammanfattningsvis påverkar den rådande utvecklingen med ökade 

elkostnader de flesta av våra föreningar på ett eller annat sätt.  

Förvaltningen har ställt en rad frågor till föreningslivet för att få in 

en lägesbild. Det kom in 46 svar, merparten från föreningar som äger 

eller har driftansvar för sin anläggning/lokal. Svaren ger en mycket 

god bild över hur ökade elkostnader påverkar föreningslivet samti-

digt som det ger en fingervisning på hur det kan komma att påverka 
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ansökningar om föreningsbidrag framöver. Förutom svar på frågorna 

har vi fått in del svar i samtal och möten med föreningar. Den här 

redovisningen ska ses som en lägesbild här och nu och fungera som 

ett bra underlag för hur vi framöver kan stötta föreningslivet. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 november 2022 § 104 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 novem-

ber 2022. 

Bilaga, Riktlinjer/bedömningsgrunder för bidragsansökningar den 

15 november 2022  

Bilaga, Rapport – Energiinventering hos föreningslivet den 8 novem-

ber 2022 

Bilaga, protokollsutdrag kultur- och utvecklingsnämnden den 24 ok-

tober 2022 § 118 

 

Förslag till beslut på sammanträde 

Ordförande föreslår, att addera till beredningsutskottets förslag i 

punkt 2, att förvaltningens framtagna riktlinjer den 15 november 

2022 ska ligga till grund för handläggning av föreliggande medel. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer eget förslag mot beredningsutskottets förslag och 

finner att kultur- och utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med 

ordförandes förslag.  

 

 

_____ 
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§ 132 Dnr 2020-000124 

 

Beställningar av förstudier 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att hos 

kommunfastigheter beställa förstudier avseende: 

* Meröppet på Laholms stadsbibliotek 

* Campus Laholms reception 

* Arbetsmiljön på Repslagaregatan 18 

* Omklädningslösning på Våxtorpsbadet 

* Läktare i Glänningehallen 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden antog vid sitt möte den 22 augusti 

2022 en lokalbehovsplan för nämndens verksamhet för verksamhets-

året 2023. Lokalbehovsplanen innehåller en rad prioriteringar och 

behov som nämnden anser behöver genomföras under 2023 och där-

efter kommande år. Dessutom innehåller lokalbehovsplanen ett antal 

frågeställningar där nämnden ser ett behov av att utveckla verksam-

heten för att uppnå kommunens gemensamma resultatmål men där 

det krävs förstudier för att kunna fastslå rätt prioriteringar. I samtliga 

fall handlar det om att kommunfastigheter, i dialog med kultur- och 

utvecklingsförvaltningen, behöver ta fram en kostnadsbild för att 

kultur- och utvecklingsnämnden skall kunna ta ställning till och 

lägga en rekommendation till kommunstyrelsen avseende kom-

mande potentiella investeringar. 

 

I kultur- och utvecklingsnämndens lokalbehovsplan för 2023 anges 

att förstudier skall beställas avseende: 

- Att utreda förutsättningar och kostnader för att göra Laholms stads-

bibliotek meröppet 

- Att utreda kostnader för att bygga om Campus Laholms receptions-

disk i syfte att samla vägledningscentrums reception med Campus 

Laholms reception samt möjliggöra receptionen som arbetsplats för 

funktionshindrade medarbetare.  

- Att utreda förutsättningar och kostnader för akustikdämpande och 

arbetsmiljöförbättrande åtgärder på Repslagaregatan 18  

- Att utreda förutsättningarna och kostnaderna för att dra fram vatten, 

el och avlopp på Våxtorpsbadet på ett sådant sätt att en temporär om-

klädnings och duschlösning kan installeras inför badsäsongen 2023 

- Att utreda kostnaderna för att installera en läktare på andra vå-

ningen i Glänningehallen för att möjliggöra nyttjandet av hallen som 
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huvudanläggning i enlighet med resonemanget från lokalbehovspla-

nen för ökat nyttjande av idrottshallar  

 

Förstudie avseende möjligheterna att utveckla Sparbanksvallen till 

att möta UEFA:s krav avseende ungdomslandskamper genomförs i 

första steget inom kultur- och utvecklingsförvaltningen och kan i ett 

senare skede komma att föreslås beställas från kommunfastigheter. 

 

Förstudie avseende utveckling av Folkhälsocentrums gym och utö-

kat utnyttjande av de före detta solarierna kommer att beställas först 

då verksamheten slutligen fastslagit önskad inriktning. Sannolikt un-

der våren/sommaren 2023. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 november 2022 § 105 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 novem-

ber 2022 

Bilaga, Kultur- och utvecklingsnämndens lokalbehovsplan 2023 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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§ 133 Dnr 2022-000314 

 

Sammanträdesplan för kultur- och utvecklingsnämnden år 2023 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden antar sammanträdesplan för kultur 

- och utvecklingsnämnden och dess beredningsutskott för år 2023. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 7 § i reglementet för kultur- och utvecklingsnämnden, sam-

manträder nämnden på den dag och tid som nämnden bestämmer. 

Nämndens sammanträdesplan ska lämnas till kommunstyrelsen sen-

ast den 1 december före det år som planen avser.  

 

Förslag på föreliggande sammanträdesplan för 2023: 

 

Beredningsutskott  Kultur- och utvecklingsnämnd 

 2 jan 

16 januari  23 januari 

20 februari  27 februari 

13 mars 27 mars 

17 april  24 april 

15 maj  22 maj 

19 juni  26 juni 

14 augusti  21 augusti 

18 september  25 september 

16 oktober  23 oktober 

13 november  20 november 

11 december  18 december 

Sammanträdestid: kl. 09.00  Sammanträdestid: kl. 09.00 

Lokal: enligt Ordförandes plan  Lokal: enligt Ordförandes plan 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 november 2022 § 106 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 novem-

ber 2022. 

Bilaga, Sammanträdesplan för kultur- och utvecklingsnämnden år 

2023 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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§ 134 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 15 november 2022 över anmälningar. 

Förteckning den 15 november 2022 över synpunkter och förslag. 

_____ 
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§ 135 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 15 november 2022 över delegationsbeslut. 

_____ 
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§ 136 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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§ 137 Dnr 2022-000012 

 

Informationsärende år 2022 

 

1. Information från frivilliga skolformer  

- Kompetensutvecklingsplan för frivilliga skolformer 

Amanda Larsson 

- Information kulturskolan, bidrag och projekt  

Jon Brooks 

- Förstudie – Nya lärandearenor 

Cecilia Ericsson 

 

2. Antal nyanlända nov 2022 

Andreas Meimermondt 

 

3. Ferierapport 2022 

Hannes Salo, Magnus Lind 

 

4. Redovisning av Rådhusets verksamhet - föreningen Gamla  

Laholm 

Annika Kharraziha  

 

5. Ung i Laholm  

- Presentation av översyn av uppdrag inriktning. 

Annika Kharraziha  

 

6. Information från förvaltningschef  

- Kommunstyrelsens beslut om kommunen som attraktiv  

arbetsgivare 

- Internbudgetförslag 2023 

- Vinteravslutning  

- Maltes lanthandel 

- Skrivelse ang. Timmershult  

- Kommunens roll i Björn Hellberg-stipendiet 

- Medarbetarenkät presenteras för nämnden i början av nästa år.  

- Kommunikationskompentensen samlas centralt på kommunikat-

ionsenheten.  

- Fördjupat samarbete med Markaryds kommun, kopplat till bussför-

bindelsen mellan Knäred-Markaryd.  

Andreas Meimermondt 

 

7. Information från ordförande 

- Idrottsforum, möte kommande vecka.  

Ove Bengtsson  
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8. Ledamöternas inspel 

Fråga angående missade beslutet om ansökningsgrad på Osbeck-

gymnasiet – kommer ett beslut/ärende upp? 

Thomas Lövenbo 

Finns inget ärende planerat och inget beslut behövs, retoriken 

kring ansökningsgraden behöver ändras.  

Andreas Meimermondt 

 

 

 

_____ 

 
 

 




