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Laholms kommun 
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Emelie Eliasson 

Nämndsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 26 oktober 2022 

till och med den 18 november oktober 2022 intygas. 

 

……………………………………………… 

Emelie Eliasson 

Kultur- och utvecklingsförvaltningen 
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Plats och tid Svanen, klockan 13.00 – 16:00 

Beslutande Ove Bengtsson (C), ordförande 

 Angela Magnusson (M)  

 Magnus Johansson (S)  

 Elvis Begic (L) §§ 106-114, 116-122 

 Kerstin Lindqvist (C)  

 Birgitta Fritzon (S)  

 Bertil Johansson (LP)  

 Thomas Lövenbo (-)  

 Maj- Lis Jeppson (SD) 

 Jörgen Nilsson (KD) § 115  

 

Övriga deltagande  Kent-Ove Bengtsson (MP), ersättare 

 Thor Gunnar Bjelland (M) ersättare 

 Ingrid Sjöberg (M), ersättare 

 Jörgen Nilsson (KD), ersättare §§ 106-114, 116-122 

 Karl-Fredrik Tholin (S), ersättare 

 Jan Norrman (MED), ersättare 

   

 Andreas Meimermondt, förvaltningschef 

 Emelie Eliasson, nämndsekreterare 

 Narcisa Duranovic, förvaltningsekonom § 106 

 Cecilia Ericsson, verksamhetschef Frivilliga skolformer §§ 107-108 

 Annika Kharraziha, verksamhetschef Kultur & fritid §§ 110-115 

 Jonas Heintz, enhetschef kultur & turism §§ 110-112 

 Mats Altemyr, enhetschef fritid § 113 

 Mattias Persson, föreningsutvecklare § 113 

Mattias Benetti Johansson, verksamhetschef Arbetsmarknad §§ 116-117,  

122 (punkt 1) 

 Caroline Jakobsson, enhetschef vägledning & mottagning § 117 

 

Utses att justera Elvis Begic (L) §§ 106-114, 116-122 

 Maj-Lis Jeppsson (SD) § 115 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 26 oktober klockan 13:00 

 

Paragrafer  §§ 106-122 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Emelie Eliasson 

 

Ordförande __________________________________ 

 Ove Bengtsson (C) 

 

Justerande __________________________________ 

 Elvis Begic  (L) 

 

 __________________________________ 

 Maj-Lis Jeppsson (SD) 
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§ 106 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 17 oktober 2022 § 82 

Ekonomisk rapport, jan-sept 2022 

_____ 
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§ 107 Dnr 2022-000205 

 

Statistik för gymnasiesöket 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner den statistiska redo-

visningen av årets gymnasiesök för 2022. 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att fortsätta att följa 

upp hur Laholms kommuns ungdomar väljer gymnasieprogram 

samt val av huvudman för sina studier samt att de aktiviteter som 

framkommer utifrån analyser av sökmönster ska speglas i plan 

för verksamheten. Redovisningen görs årligen i oktober. 

 

Ärendebeskrivning 

Det är av yttersta vikt för en kommun med en stor andel elever hos 

andra skolhuvudmän att följa upp rörelsen och trender i valet av 

gymnasieutbildning. Detta för att på längre sikt kunna se trender och 

ligga i framkant vid dimensionering av vilka utbildningar Laholms 

kommun ska genomföra i egen regi samt i vilka samverkansavtal 

som Laholms kommun behöver ingå i för att erbjuda ungdomarna i 

Laholms kommun en stor palett av utbildningar. Att följa och analy-

sera de val av gymnasieutbildning som ungdomarna med hemkom-

mun Laholm gör är ett viktigt beslutsunderlag för framtida samver-

kansavtal och kommande arbeten med dimensionering av gymnasie- 

och vuxenutbildningar. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade den 23 maj 2022 om me-

tod för uppföljning av statistik för gymnasiesöket samt att redovis-

ning för årets gymnasiesök ska presenteras i oktober 2022. Redovi-

sad statistik visar hur rörelserna har varit i gymnasiesöket (från första 

söket till oktober månads senaste avstämning) under 2022. Även 

jämförelser med statistik från 2021 har tagits med i analysen. Obser-

vera att dessa siffror enbart gäller elever med hemkommun Laholm 

dvs inte det totala antalet elever på Osbecksgymnasiet. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 17 oktober 2022 § 83 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 okto-

ber 2022 

_____ 
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§ 108 Dnr 2022-000276 

 

Avsiktsförklaring mellan Båstads kommun och Laholms kom-

mun gällande utbildningsverksamhet  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta 

avsiktsförklaringen mellan Båstads kommun och Laholms kommun. 

 

Ärendebeskrivning 

Syftet med avsiktsförklaringen är att etablera grunder för utökat sam-

arbete mellan Båstad kommun och Laholms kommun gällande ut-

bildningsverksamheter. 

Avsiktsförklaringen är framtagen i ett gemensamt initiativ mellan 

kommunerna med delaktighet från tjänstemän och politiker. I La-

holms kommun har representanter för såväl barn- och ungdomsför-

valtningen som kultur- och utvecklingsförvaltningen deltagit i pro-

cessen och tjänsteskrivelser kommer att hanteras av båda berörda 

nämnder. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 17 oktober 2022 § 84 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 oktober 

2022 

Avsiktsförklaring mellan Båstads kommun och Laholms kommun 

gällande utbildningsverksamhet 

_____ 
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§ 109 Dnr 2022-000121 

 

Uppföljning av kränkande behandling år 2022 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden lägger redovisningen till handling-

arna. 

 

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. Det beslutades även att på nämndens 

möte under april och oktober månad ska en sammanställning tas fram 

av de utredningar och åtgärder som har delegationsanmälts till nämn-

den. 

Enligt Skolverkets allmänna rådarbete mot diskriminering och krän-

kande behandling (SKOLFS 2012:10) bör huvudmannen bland annat 

se till att det finns en tydlig ansvarsfördelning för utredningen och 

att det finns tydliga rutiner för denna. Huvudmannen bör även ha sy-

stem och upprätta rutiner för hur en anmälan om kränkande behand-

ling/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 diskri-

minering. 

Från den 1 april 2022 till den 9 oktober 2022 har två anmälningar om 

kränkande behandling rapporterats in till kultur- och utvecklings-

nämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 17 oktober 2022 § 85 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 okto-

ber 2022 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 110 Dnr 2022-000058 

 

Renovering av Hästbrunnen 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att avvakta med vidare 

åtgärder och tillsvidare lämna hästbrunnen utan vatten. 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att ge förvaltningen i 

uppdrag att efter årsskiftet åter göra en förnyad konkurrensutsätt-

ning med syftet att få in fler och mer konkurrenskraftiga kost-

nadsförslag. 

 

Ärendebeskrivning 

Hästbrunnen, det pampiga 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. Konstverket är Blombergs tolkning av Olof von Dalins 

saga om Hästen 1740 där folkets öden berättas från Gustaf Vasa till 

Fredrik I. Vid tillkoppling av vatten våren 2021 visade sig vattenver-

ket läcka som ett såll. Hästbrunnen har sedan 2016 underhållits flera 

gånger med konservering av bronshäst och sten-reliefer, fogning, re-

novering av belysning och utbytta elledningar, utbytt pumpanlägg-

ning och vattenrör samt senast en ny filteranläggning 2019, till en 

samlad summa av över 300 tkr. Läckaget 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. En översyn av konservator under hös-

ten 2021 visade att mosaikplattor i karets botten släppt från underla-

get vilket bidragit till att luftfickor bildats under. Det krävs därför 

mycket omfattande åtgärder för att komma till rätta med läckaget. 

All mosaik måste brytas upp, märkas och rensas, bassängbottnen där-

efter muras om, fogar bytas ut för att till sist återplacera mosaiken. 

Ett åtgärdsprogram togs fram i samband med detta. Arbetet innefat-

tar arbeten för både konservator och byggentreprenör. Summan an-

sågs vara för hög när ärendet togs upp i kommunstyrelsen den 20 maj 

2022, och kultur- och utvecklingsnämnden fick ärendet på återre-

miss. Verksamheten lät då utlysa en förnyad konkurrensutsättning 

till de sju olika byggfirmor som är upphandlade av kommunen. Inga 

anbud inlämnades dock, därför efterfrågade verksamheten istället en 

offert av den byggfirma som är rangordnad som nummer ett. Verk-

samheten frågade därefter om separat offert från den stenkonservator 

som utförde översynen och tog fram åtgärdsprogrammet för enbart 

konserveringsdelen av lagningarna. Det är för att avlägsna, konser-

vera samt återplacera mosaiken. Den del som handlar om själva tät-

ningen av bottenkaret behöver utföras av en byggentreprenör, där ett 
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tillvägagångssätt är beskrivet i åtgärdsprogrammet, men andra för-

slag på lösningar välkomnades som verksamheten påpekat i den 

första förnyade konkurrensutsättningen. Den ursprungliga prisupp-

skattningen byggde på ett muntligt besked från den entreprenör som 

förut var rangordnad i ramavtal som nummer 1 och gavs för ett och 

ett halvt år sedan, och är således inte aktuellt. Verksamheten har inte 

frågat fler entreprenörer då alla sju upphandlade firmor fick ut den 

förnyade konkurrensutsättningen under sommaren. Förvaltningen 

föreslår därför att ifall inte medel skjuts till för att restaurera Häst-

brunnen med garantier från byggentreprenör, så bör den stå som det 

är - utan vatten - tills det finns tillräckliga medel att utföra de nöd-

vändiga åtgärderna.  

 

Förvaltningen anser att en tillfällig lösning inte är aktuellt då det är 

stor risk att det blir dyrare i slutändan. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 17 oktober 2022 § 86 

Kultur- och utvecklingsnämndens tjänsteskrivelse den 5 oktober 

2022 

Protokoll - Kommunstyrelsen den 20 maj 2022 

 

Förslag på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP): Bifall till beredningsutskottets förslag  

punkt 1, men avslag till punkt 2.  

 

Magnus Johansson (S): Bifall till beredningsutskottets förslag i sin 

helhet.  

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kultur- och 

utvecklingsnämnden beslutar enligt beredningsutskottets förslag i  

sin helhet.  

 

Reservation 

Bertil Johansson (LP) reserverar sig till förmån för eget förslag.  

 

Ersättares mening 

Jörgen Nilsson (KD): Bifall till föreliggande beslut.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 111 Dnr 2022-000228 

 

Årets kulturpris 2022 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att Laholms kommuns kul-

turpris 2022 tilldelas NN (pristagaren presenteras på kommunfull-

mäktiges sammanträde i december).  

 

Ärendebeskrivning 

Den 26 juni 2019 §83 beslutade kultur- och utvecklingsnämnden fö-

reslå kommunfullmäktige att fortsättningsvis utdela kulturpriset 

vartannat år med början 2020 samt att prissumman sättes till 25.000 

kronor, vilket fastställdes av kommunfullmäktige den 27 augusti 

2019 §92. Kriterier för utdelade av priset återfinns i reglemente an-

taget av kommunfullmäktige, som gett nämnden med ansvar för kul-

turfrågor uppdraget att utse pristagare. Allmänheten ges möjlighet att 

inför nämndens beslut inkomma med förslag.  

 

Inför årets beslut har förslag på en enda pristagare inkommit, dock 

från åtta olika förslagslämnare. Kultur- och utvecklingsnämnden be-

slut fattas dock enbart utifrån förslag lagda av ledamöterna i nämn-

den, som alltså har möjligheten att komplettera med egna förslag. Av 

reglementet framgår att priset skall grunda sig på en utförd insatts 

inom ett kulturellt område, till skillnad från ett stipendium som sökes 

med avsikt att bekosta studier mm inför den ev. framtida gärningen. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 17 oktober 2022 § 87 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 oktober 

2022 

Bilaga, Reglemente för Laholms kommuns kulturpris LFS 7.15 

Bilaga, Förteckning över tidigare pristagare. 

Bilaga, Förslag inkomna från allmänheten. 

 

_____ 
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§ 112 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 19 september 2022 som svar på Åke Sintrings synpunkt. 

 

Ärendebeskrivning 

Åke Sintring har i en synpunkt ställd till kultur- och utvecklings-

nämnden påpekat behovet av informationsskyltar vid de olika konst-

verken i Laholm.  

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

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på svar. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 17 oktober 2022 § 88 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 okto-

ber 2022 

Bilaga, Skrivelse – förslag på svar på synpunkten den 19 september 

2022 

Bilaga, Inkommande synpunkt från Åke Sintring den 22 augusti 

2022 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Åke Sintring 
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§ 113 Dnr 2022-000283 

 

Fastställande av prioriterad grupp för aktivitetsbidrag år 2023 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att fastställa funktionsva-

rierade som prioriterad grupp 2023 för bidragsformen aktivitetsbi-

drag. 

 

Ärendebeskrivning 

Senast oktober varje år ska kultur- och utvecklingsnämnden fastslå 

de prioriterade grupperna för bidragsformen aktivitetsbidrag i enlig-

het med Laholms kommuns författningssamling 7:8 14 §. Till före-

ningar med verksamhet för de prioriterade grupperna lämnas ett 

högre belopp jämfört med för åldersgrupperna 7–12 år, 13–18 år och 

19–25 år.  

Funktionsvarierade har varit en prioriterad grupp under 2021 och 

2022. Det finns dock goda skäl att fortsätta ytterligare ett år då det 

möjliggör för föreningarna att fortsätta det inkluderande arbetet för 

en grupp som är underrepresenterad i föreningslivet. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 17 oktober 2022 § 89 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 30 sep-

tember 2022. 

Laholms kommuns författningssamling 7:8. 

_____ 
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§ 114 Dnr 2014-000245 

 

Avveckling av ekonomisk förening "Relax fishing" 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige:  

- att avveckla Laholms kommuns representation i Relax Fishing 

Sweden ekonomisk förening samt  

- att bemyndiga kultur- och utvecklingsnämndens ordförande att, vid 

behov, representera Laholms kommun i avvecklingen av Relax 

Fishing Sweden ekonomisk förening. 

 

Ärendebeskrivning 

Relax Fishing Sweden formades för att främja destinationsutveckl-

ing och platsmarknadsföring inom fiskenäringen i södra Halland. La-

holms kommun har, tillsammans med Halmstad kommun samt La-

gans, Nissans och Toftasjöarnas fiskevårdsföreningar varit medlem-

mar i den ekonomiska föreningen. Under mandatperioden har före-

ningen arbetat för att omvandla verksamheten till en ekonomisk för-

ening som skulle kunna intressera ett bredare anslag av föreningar, 

företag och kommuner verksamma inom destinations-, turism och 

fiskesektorn. Dessa ambitioner har dock inte utfallit med ett ökat en-

gagemang utan tvärtom lett till insikt om att såväl den ideella som 

den ekonomiska föreningen bör avvecklas och arbete med destinat-

ionsutveckling inom fiskesektorn bör skötas av kommunernas ordi-

narie organisationer.  

 

Laholms kommun har, genom kommunens utsedda politiska repre-

sentant varit delaktig i beslutet att avveckla föreningen. Beslutet har 

beretts av en tjänstemannagrupp där Laholms kommun represente-

rats av förvaltningschef för kultur- och utvecklingsförvaltningen. 

Avvecklingen av den ekonomiska föreningen är pågående och an-

svaret för avvecklingen ligger hos Halmstads kommun. Kommunens 

valda representant för mandatperioden 2018-2022 har i den rollen 

mandat att representera kommunen under avvecklingen men om den 

inte är slutförd innan årsskiftet behöver beslut fattas om vem som har 

kommunens bemyndigande då. 
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Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 17 oktober 2022 § 90 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 oktober 

2022 

Protokoll från Relax fishing den 29 december 2021 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 13 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2022-10-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 115 Dnr 2021-000010 

 

Utvecklingsprojekt Glänninge park 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att 

öppna ett ärende om en detaljplaneändring för att möjliggöra bygg-

nation av en multihall vid Glänninge park på fastigheten Altona 2:1. 

 

Ärendebeskrivning 

Laholms fotbollsklubb har tillsammans med Träningsverket, La-

holms IF Friidrott och LFK Idrott för alla identifierat behovet av att 

bygga en multihall som möjliggör verksamhet skild från den som kan 

bedrivas i de kommunala idrottshallar och gymnastiksalar som finns 

i Laholms kommun. Kultur- och utvecklingsförvaltningen ser stora 

fördelar med initiativet då en byggnation av en multihall som skulle 

ge ökade möjligheter till bland annat individuell träning inom lagid-

rotter, vara anpassad för friidrottsträning inomhus samt ge ökade för-

utsättningar för truppgymnastik med flera verksamheter. Fotbolls-

klubben betonar att byggnationen kommer att ske i huvudsak med 

finansiering från stiftelser och externa sponsorer vilket gör att kost-

naderna för kommunen kommer att vara mycket begränsade samti-

digt som möjligheterna att utveckla förenings- och fritidsaktiviteter 

på nya sätt kommer att öka dramatiskt. De byggrätter som idag finns 

inom fastigheten Altona 2:1 inom det område där Glänninge Parks 

idrottsanläggning är belägen möjliggör inte byggnation av de före-

slagna lokalerna inom ramen för befintlig detaljplan. Efter dialog 

med såväl kultur- och utvecklingsnämndens som samhällsbyggnads-

nämndens personal står det klart att en förändrad detaljplan krävs för 

att byggnationen skall kunna bli verklighet. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 17 oktober 2022 § 91 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 oktober 

2022 

Bilaga, Inkommande skrivelse från LFK dem 7 oktober 2022 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Elvis Begic (L) i handläggningen av ären-

det. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2022-10-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 116 Dnr 2020-000165 

 

Gemensamt uppdrag - KUN/SON ang. ekonomiskt bistånd 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur och utvecklingsnämnden beslutar att lägga rapporten till 

handlingarna och sända den vidare till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

År 2018 påbörjades en gemensam process mellan verksamheterna i 

socialnämnden och i kultur- och utvecklingsnämnden för att indivi-

den snabbare ska nå självförsörjning via arbete och det ekonomiska 

biståndet ska minska. Myndighetsutövningen med det ekonomiska 

biståndet hanteras av socialnämnden och för de personer som är ar-

betslösa hanteras arbetsmarknadsplan med aktiviteter som ska leda 

till självförsörjning av kultur- och utvecklingsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 17 oktober 2022 § 91 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 sep-

tember 2022 

Bilaga, Socialförvaltningens samt Kultur- och utvecklingsförvalt-

ningens redovisning av nyckeltal gemensam process jan- augusti 

2022  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  

Socialnämnden 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2022-10-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 117 Dnr 2022-000279 

 

Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) år 

2022 

 

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. 

 

Kommunernas aktivitetsansvar gäller för ungdomar som 

* har gått ut med studiebevis istället för examensbevis. 

* har gjort avhopp från nationella program. 

* har gjort avhopp från introduktionsprogram. 

* aldrig påbörjat gymnasieskolan. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 17 oktober 2022 § 93 

Kultur- och utvecklingsförvaltningen tjänsteskrivelse 7 oktober 

2022. 

_____ 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2022-10-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 118 Dnr 2022-000282 

 

Elförsörjning 2022-2023 - besparingsåtgärder 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ge-

nomföra en inventering bland ideella föreningar aktiva inom La-

holms kommun avseende hur föreningslivet påverkas av ökande 

energikostnader samt potentiell påverkan vid planerad eller oplane-

rad energibrist. Uppdraget redovisas till nämnden i samband med 

nämndens möte i november 2022 och bör innehålla förslag på såväl 

hur energiförbrukningen för föreningar kan minskas som hur effek-

terna av hur effekterna av prisökningar och energibrist kan mildras. 
 

Ärendebeskrivning 

Under 2022 har såväl inflation som prisutvecklingen inom energi-

området varit kraftig. Detta medför ökade ekonomiska utmaningar 

för föreningslivet både i form av svårigheter att upprätthålla befintlig 

verksamhet och i form av att utveckla verksamheten vidare då en allt 

större del av föreningarnas resurser måste användas till energikost-

nader. Samtidigt aviseras från energimyndigheten och myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap behovet av att spara in minst 10 % 

av samhällets totala energiförbrukning för att minska risken för att 

totala energistopp måste genomföras i delar av landet. Sådana ener-

gistopp skulle innebära förödande konsekvenser för såväl delar av 

den kommunala strukturen som för vissa privatpersoner och delar av 

näringslivet. Därför vill kultur- och utvecklingsnämnden att förvalt-

ningen genomför en inventering av föreningslivets/civilsamhällets 

situation och återrapporterar till nämnden dels hur föreningslivet på-

verkas av ökade energikostnader och dels vad föreningslivet/civil-

samhället kan göra för att minska sin energikonsumtion.  

I samband med sitt möte den 11 oktober 2022 fattade kommunsty-

relsen beslut om att uppmana kultur- och utvecklingsnämnden att ge-

nomföra och återrapportera energibesparingsåtgärder. Då förenings-

livet är ett ansvar inom kultur- och utvecklingsnämndens reglemente 

ligger detta uppdrag väl i linje med vad kommunstyrelsen uppmanar 

nämnden att genomföra. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 17 oktober 2022 § 94 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 okto-

ber 2022 

 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 17 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2022-10-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 119 Dnr 2022-000022 

 

Anmälningar år 2022 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden lägger redovisningen till handling-

arna. 

 

Ärendebeskrivning 

Beslut och andra dokument som kommit in till kultur- och utveckl-

ingsnämnden sedan förra sammanträdet. 

 

Beslutsunderlag 

Förteckning den 18 oktober 2022 över anmälningar. 

Förteckning den 18 oktober 2022 över synpunkter och förslag. 

_____ 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2022-10-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 120 Dnr 2022-000017 

 

 Anmälan av delegationsbeslut år 2022 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden lägger redovisningen till handling-

arna. 

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med kommunallagen 6 kap 37-40 §§ får en nämnd uppdra 

åt ett utskott, ledamot, ersättare eller en anställd hos kommunen att 

besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 

ärenden. Beslut som fattats på nämndens vägnar ska i enlighet med 

kommunallagen 6 kap 40 § anmälas till nämnden i den ordning som 

bestäms i nämndens delegationsordning. 

 

Beslutsunderlag 

Förteckning den 18 oktober 2022 över delegationsbeslut. 

_____ 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2022-10-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 121 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: ____________________________  
 

§ 122 Dnr 2022-000012 

 

Informationsärende år 2022 

 

1. Antal nyanlända okt 2022 

Mattias Benetti Johansson 

 

2. Uppsägning samverkansöverenskommelse – lokalnämnd  Region 

Halland 

Andreas Meimermondt 

 

3. Information från förvaltningschef 

- Rekrytering enhetschef kultur & turism avbruten. Verksamhets-

chef kultur & fritid går in som tf enhetschef fram till siste juni 

2023.  

- Brand på Glänninge park under natten. Avstängd till onsdag för 

brandteknisk undersökning.  

- Laholms kommuns kommunikationschef startar sin tjänst den 24 

oktober.  

- Humlegången 2 - inflyttningsplanerna går enligt schema.  

Inflytt om fyra veckor.  

- Förändringsarbete kring Ung i Laholm går in i nästa fas.  

- Förändringar inom stabsorganisationen.  

Andreas Meimermondt 

 

4. Information från ordförande  

- Information från kontaktpolitikerträffarna under förmiddagen 

Ove Bengtsson 

 

5. Ledamöternas inspel: 

- Thomas Lövenbo (-): Önskar lyfta ett ärende om amorteringsfritt 

för föreningar under 2023.  

- Föreningarna får i första skedet vända sig till banken, som i sin 

tur får lyfta en fråga till kommunen om ett ställningstagande.  

Andreas Meimermondt 

 

_____ 

 
 

 


