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Laholms kommun 

Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde den 27 juni 2022 

Protokollet som justerats den 29 juni 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 29 juni 2022 

till och med den 27 juli 2022 intygas. 

 

……………………………………………… 

Emelie Eliasson 

Kultur- och utvecklingsförvaltningen 



 

 

LAHOLMS KOMMUN 

Kultur- och utvecklingsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-06-27 

Sida 
1 (11) 

 

Plats och tid Svanen, klockan 08:30 – 12:30 

Beslutande Ove Bengtsson (C), ordförande 

 Angela Magnusson (M)  

 Magnus Johansson (S)  

 Elvis Begic (L) 

 Kerstin Lindqvist (C)  

 Birgitta Fritzon (S)  

 Bertil Johansson (LP)  

 Thomas Lövenbo (-)  

 Maj-Lis Jeppsson (SD)  

 

Övriga deltagande  Kent-Ove Bengtsson (MP), ersättare 

 Thor Gunnar Bjelland (M) ersättare 

 Ingrid Sjöberg (M), ersättare 

 Jörgen Nilsson (KD), ersättare 

 Linda Strid (S), ersättare 

 Jan Norrman (MED), ersättare 

   

 Andreas Meimermondt, förvaltningschef 

 Emelie Eliasson, nämndsekreterare 

 Cecilia Ericsson, verksamhetschef Frivilliga skolformer §§ 76, 84 (punkt 1) 

 Mattias Benetti Johansson, verksamhetschef Arbetsmarknad 

 Annika Kharraziha, verksamhetschef Kultur & fritid  

 Emma Bjärgvide, mentor Osbecksgymnasiet § 84 (punkt 1) 

 Annika Larelius, verksamhetsutvecklare vuxenutbildning § 84 (punkt 1) 

 Ida Axelsson, rektor vuxenutbildning § 84 (punkt 1) 

 Mats Altemyr, enhetschef fritid § 78 

 Narcisa Duranovic, förvaltningsekonom §§ 75, 84 (punkt 3) 

 Marcus Alvstrand, verksamhetscontroller § 84 (punkt 3) 

 

Utses att justera Thomas Lövenbo (-) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 29 juni 2022 klockan 16:00 

 

Paragrafer  §§ 75-84 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Emelie Eliasson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Ove Bengtsson (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Thomas Lövenbo (-)
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§ 75 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 20 juni 2022 § 60 

Ekonomisk rapport jan-maj 2022 

_____ 
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§ 76 Dnr 2022-000205 

 

Statistik för gymnasiesöket 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar om metod för uppföljning 

av statistik för gymnasiesöket samt att redovisning för årets gymna-

siesök presenteras i oktober 2022.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade den 23 maj 2022 § 63 att 

ge förvaltningen i uppdrag att, till juni 2022, redovisa statistik för hur 

rörelserna har varit i gymnasiesöket (från första söket till oktober 

månads senaste avstämning) under de senaste tre året.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 20 juni 2022 § 61 

Mall - Excelfil över statistik för gymnasiesöket (presenterades munt-

ligt) 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande: Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar om metod för 

uppföljning av statistik för gymnasiesöket samt att redovisning för 

årets gymnasiesök presenteras i oktober 2022. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer eget förslag mot beredningsutskottets och finner 

att kultur- och utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med 

ordförandes förslag.  

 

 

 

_____ 
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§ 77 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 20 juni 2022 § 63 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 juni 

2022 

Bilaga, Socialförvaltningens samt Kultur- och utvecklingsförvalt-

ningens redovisning av nyckeltal gemensam process jan- april 2022 

(powerpoint). 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  

Socialnämnden 
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§ 78 Dnr 2022-000177 

 

Ansökan om bidrag för nytt plåttak - Knäreds IK 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att be-

vilja ansökan om kommunalt bidrag, under förutsättning att före-

ningen inkommer med ansökan som styrker summan på 250 000 kro-

nor. 

 

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 föreslår därmed att ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen 

att handlägga. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 20 juni 2022 § 64 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 juni 

2022 

Bilaga, Inkommande skrivelse från Knäreds IK den 10 maj 2022 

Bilaga, Ansökan om övrigt bidrag från Knäreds IK 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 79 Dnr 2022-000162 

 

Revidering av reglemente för kultur- och utvecklingsnämnden 

LFS 3.6 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att föreslå kommunfull-

mäktige att anta föreslagna revideringar av LFS 3.6 samt 2.17 i en-

lighet med tjänsteskrivelse den 8 juni 2022. 
 

Ärendebeskrivning 

I samband med kultur- och utvecklingsförvaltningens arbete med 

turism-, besöksnäring-, evenemangs- och destinationsutveckling har 

det identifierats behov av att förtydliga gränsdragningar inom de de-

lar av Laholms kommuns författningssamlingar som reglerar kultur- 

och utvecklingsnämndens reglemente (LFS 3.6) samt reglerar taxor 

och avgifter (LFS 2.17).   

 

De föreslagna ändringarna tydliggör kultur- och utvecklingsnämn-

dens uppdrag att genomföra evenemang samt upplåta lokaler för ex-

ternt arrangerade evenemang i de fall då det gynnar kommunens va-

rumärkesbyggnade och måluppfyllnad inom kommunens övergri-

pande strategiska arbete. Ändringarna möjliggör också att kostnader 

för upplåtelser av lokaler och anläggningar kan förhandlas med ar-

rangörerna utifrån evenemangets förutsättningar.   

 

I samband med föreslagna tillägg föreslås även §2.7 i LFS 3.6 utgå 

då kultur- och utvecklingsnämnden fattat beslut om att avveckla be-

rörd uthyrningsverksamhet.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 20 juni 2022 § 65 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 juni 

2022. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 80 Dnr 2022-000198 

 

Uppföljning av nämndens beslut år 2022 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kultur- och utvecklingsnämndens beslut den 16 december 

2014, § 119 ska nämnden redovisa de ärenden som ska bli föremål 

för särskilt uppföljning. Redovisningen sker två gånger per år.  

 

Redovisningen är uppdelad i flertalet kategorier; uppdrag till förvalt-

ningen från nämnden; externa uppdrag till nämnden (från andra 

nämnder och/eller kommunstyrelsen och kommunfullmäktige); 

ärenden som kultur- och utvecklingsnämnden har expedierat och in-

väntar återkoppling; avslutade uppdrag som ännu inte implemente-

rats eller genomförts i verksamheten samt avslutade uppdrag. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 20 juni 2022 § 66 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 juni 

2022 

Bilaga, Uppdrag & beslut januari-juni 2022 

 

_____ 
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§ 81 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 21 juni 2022 över anmälningar. 

Förteckning den 21 juni 2022 över synpunkter och förslag. 

_____ 
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§ 82 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 21 juni 2022 över delegationsbeslut. 

_____ 
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§ 83 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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§ 84 Dnr 2022-000012 

 

Informationsärende år 2022 

 

1. Information från Frivilliga skolformer 

- Närvarohantering 

- Övergången mellan grundskola och gymnasieskola 

- Pilotprojekt - Lära med Hästar  

Annika Larelius, Ida Axelsson, Emma Bjärgvide, Cecilia Ericsson 

 

2. Antal nyanlända tom april 

Andreas Meimermondt 

 

3. Revidering av nämndsplan 

- Genomgång av förslag på revideringar 

- Diskussion om nyckeltal 

Marcus Alvstrand, Narcisa Duranovic 

 

4. Information från förvaltningschef 

- Uppdatering om pågående och nyligen avslutade rekryteringar 

inom förvaltningen.  

- Studentmedarbetare i staben.  

- Flyktingmottagande från Ukraina; Laholm ålagda att ta ansvar 

för 65 flyktingar, förutom de som redan finns i kommunen. Bör-

jar bygga upp vår organisation. Sannolikt succesivt mottagande. 

Tar över ansvaret 1 juli. 8 lägenheter iordningställda.  

Andreas Meimermondt 

 

5. Information från ordförande 

- Talat och deltagit på diverse invigningar inom kultur- och turism-

enheten samt student.  

Ove Bengtsson 

 

6. Ledamöternas inspel 

- Fråga om utebadens förlängda öppettider. Finns utebad som har 

öppet längre på kvällarna.  

Ingrid Sjöberg (M) 

 

 

 

 

_____ 

 
 


