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§ 23 Dnr 2023-000041 

 

Bokslut och nämndsredovisning år 2022 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att godkänna nämndsredo-

visning 2022 med rapportering av internkontroll och systematiskt 

kvalitetsarbete inom frivilliga skolformer. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning ska för varje 

räkenskapsår den löpande bokföringen avslutas med ett årsbokslut 

med en årsredovisning samt en förvaltningsberättelse. Av kommu-

nens riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning framgår att 

varje nämnd ska upprätta en nämndsredovisning med slutredovis-

ning av nämndens åtagande, som i sin tur ligger till grund för den 

kommunövergripande årsredovisningen. 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens nämndsredovisning innehåller i 

enlighet med kommunens riktlinjer för ekonomi- och verksamhets-

styrning ett ekonomiskt bokslut och en sammanställning av årets 

verksamhet med resultat för mål, uppdrag och effekter.  

 

Utöver detta har kultur- och utvecklingsnämnden beslutat att 

nämndsredovisningen även utgör rapportering av intern kontroll 

samt rapportering av det systematiska kvalitetsarbetet inom frivilliga 

skolformer. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 20 februari 2023 § 11 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 febru-

ari 2023 

Nämndsredovisning 2023 - Kultur- och utvecklingsnämnden 

Bilaga 1, Redovisning internkontroll 

Bilaga 2, Redovisning av Osbecksgymnasiets systematiska kvalitets-

arbete för läsåret 21/22 

Bilaga 3, Redovisning av Vuxenutbildningens systematiska kvali-

tetsarbete 2022 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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§ 24 Dnr 2023-000054 

 

Bruttobudgetförändring år 2023 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner förslag till bruttobud-

getförändring avseende internbudgeten för år 2023. Kostnader såväl 

som intäkter minskar med 639 tkr i förhållande till kultur- och ut-

vecklingsnämndens tidigare beslutad bruttoram. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger förslag till bruttobudgetförändring avseende kultur- och 

utvecklingsnämndens internbudget 2023.  

 

Kommunfullmäktiges beslut om tilldelning av medel utgör en eko-

nomisk nettoram. Som underlag för denna nettoram ligger nämnder-

nas bruttobudgetförslag. Detta innebär att samtliga kostnader och in-

täkter inom nämndernas verksamhetsområden skall tas upp i budge-

ten. Om nämnden genomför omdisponeringar inom sin internbudget 

under året skall dessa förändringar anmälas till kommunstyrelsen. 

Det finns även möjlighet för nämnden att förändra sin budgets 

bruttoomslutning under förutsättning att det tilldelade nettoanslaget 

inte påverkas. Även sådana förändringar skall anmälas till kommun-

styrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 20 februari 2023 § 12 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 februari 

2023. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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§ 25 Dnr 2023-000053 

 

Reviderad investeringsbudget år 2023 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner förslag till reviderad 

investeringsbudget för år 2023. 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

överföra ännu inte utnyttjande medel från 2022 års investerings-

budget (2 000 tkr) till 2023 års investeringsanslag. Total revide-

rad investeringsbudget för 2023 uppgår således till 17 500 tkr. 

 

Ärendebeskrivning 

Förslag till reviderad investeringsbudget föreligger.  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens investeringsbudget för år 2023 

uppgår till 15 500 tkr enligt kommunfullmäktiges (KF) beslut. En del 

av investeringsprojekt som varit beslutade inom investeringsramen 

för år 2022 har inte slutförts under det gångna året, varför medel åter-

stod vi årets slut. Följande investeringsprojekt förväntas dock kunna 

påbörjas/fullföljas under 2023 och kommer följaktligen kräva inve-

steringsutrymme:  

- Nytt offentligt konstverk 1 000 tkr 

- Lugnarohögen, toalett 1 000 tkr 

 

Dessa önskar nämnden överföra till 2023 års investeringsanslag. För-

slag till total reviderad investeringsbudget för 2023 uppgår således 

till 17 500 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 20 februari 2023 § 13 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 febru-

ari 2023. 

Bilaga, Förslag till reviderad investeringsbudget 2023 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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§ 26 Dnr 2023-000014 

 

Handkassor och växelkassor inom kultur- och utvecklingsnämn-

dens verksamhet år 2023 samt redovisning av nämndens hand-

kassor år 2022 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner förteckning över nämn-

dens hand- och växelkassor för år 2023. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar om tilldelning och ansvar 

för hand- och växelkassor inom sina verksamheter. Enligt kommun-

styrelsens riktlinjer för kontanthantering får en handkassa endast an-

vändas för smärre utgifter, vilka inte faktureras. Med ansvar för väx-

elkassan följer även ansvar för kontantkassan, alltså de medel som 

erhålls i samband med försäljning. Vid beslut om handkassor skall 

bland annat följande beaktas:  

 

1. Handkassor får inte vara större än vad som är motiverat med hän-

syn till användningsområdet.  

2. Antalet handkassor bör begränsas. När det gäller befintliga hand-

kassor, som används i ringa omfattning, bör nämnden överväga om 

kassan skall upphöra. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 20 februari 2023 § 14 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 janu-

ari 2023. 

Bilaga, Förteckning hand- och växelkassor för 2023, ekonomien-

heten 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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§ 27 Dnr 2023-000055 

 

Plan för intern kontroll år 2023 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att fastställa plan för intern 

kontroll 2023. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt Laholms kommuns reglementet för intern kontroll har varje 

nämnd en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kon-

trollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Nämnderna ska 

årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrol-

len. Omfattningen av denna plan bestäms med utgångspunkt från den 

omfattning och volym av verksamhet som nämnden ansvarar för. In-

ternkontrollplanen ska minst innehålla:  

* Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp. 

* Omfattningen på uppföljningen (frekvensen) 

* Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen 

* När rapportering ska ske 

 

Reglemente för internkontroll anger att nämnden senast i samband 

med årsredovisningens upprättande rapporterar resultatet från upp-

följningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Rappor-

tering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.  

 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade den 25 januari 2021 § 4 i 

samband med svar till revisionens granskning av intern kontroll att 

följa upp arbetet med internkontroll och åtgärder utifrån tidigare ge-

nomförda kontroller i maj, september och årsuppföljning i januari. 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade den 28 februari 2022 § 

14 att uppföljning av internkontroll sker i samband med uppfölj-

ningsrapporter och nämndsredovisning. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 20 ferbuari 2023 § 15 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 febru-

ari 2023. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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§ 28 Dnr 2020-000165 

 

Gemensamt uppdrag - KUN/SON ang. ekonomiskt bistånd 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar om 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 februari 2023 § 16 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 febru-

ari 2023. 

Här anger du vilka handlingar som du vill ska finnas med i kallelsen 

till nämnden inklusive denna tjänsteskrivelse. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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§ 29 Dnr 2022-000279 

 

Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) år 

2022 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen av kom-

munernas 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.  

 

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 20 februari 2023 § 17 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 febru-

ari 2023. 

Bilagor, Tjänsteskrivelse och åtgärdsplan för måluppfyllelse KAA 

2022 

_____ 
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§ 30 Dnr 2016-000177 

 

Uppföljning av biblioteksplan 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner uppföljning av biblio-

teksplan. 

 

Ärendebeskrivning 

Varje kommun ska enligt bibliotekslagen ha en politiskt antagen plan 

för den kommunala biblioteksverksamheten. Nuvarande biblioteks-

plan gäller 2020-2023 och förklarar hur Laholms kommun ska upp-

fylla bibliotekslagen och beskriver biblioteksverksamhetens inrikt-

ning. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden har beslutat att årligen, i februari 

månad, följa upp biblioteksplanen. Till biblioteksplanen har biblio-

teksverksamheten kopplat en årlig enhetsplan där satsningsområden 

och aktiviteter beskrivs mer detaljerat och utgör grund för verksam-

hetens genomförande. Enhetsplanen och utvärderingen av genom-

förda aktiviteter har använts vid uppföljningen av biblioteksplanen. 

Uppföljningen görs i bifogad biblioteksplan. Avsnitten 7.1-7.11 re-

dogör för bibliotekets uppdrag och inriktning. Till varje avsnitt har 

lagts en avslutande text med uppföljning av 2022 års verksamhet. De 

aktiviteter som listas är ett urval av de aktiviteter biblioteket har ge-

nomfört under året. Urvalet har gjorts för att bli representativt för 

verksamheten och innefatta de största av årets satsningsområden. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 20 februari 2023 § 18 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 febru-

ari 2023. 

Bilaga, Uppföljning av biblioteksplan 2020-2023 

_____ 
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§ 31 Dnr 2023-000056 

 

Övrigt bidrag - Laholms motorklubb 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att hantera förelig-

gande ansökan separat jämfört med övriga ansökningar till öv-

rigt bidrag, detta då arrangemanget går av stapeln den 29 april. 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att 15 000 kronor 

flyttas från destinationsutvecklings budget till budgeten för för-

eningsbidrag. 

3. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att bevilja ett övrigt 

bidrag till Laholm Motorklubb på upp till 30 000 kronor, efter 

inkommen ansökan. 

 

Ärendebeskrivning 

Den 29 april 2023 avgörs en deltävling i Rally-SM grussprint i La-

holm. Tävlingen arrangeras av Laholms Motorklubb, med stöd av 

Svenska Rallymästerskapen AB. Starten kommer gå av stapeln i cen-

trala Laholm, delsträckorna avgörs i trakterna kring Timmershult och 

serviceplats kommer vara vid Flammabadet i Knäred. Arrange-

manget beräknas locka 3 000 – 10 000 åskådare. 

 

Enligt Laholms kommuns författningssamling 7.8 gäller följande av-

seende övrigt bidrag: Bidragen avser att stödja speciella verksam-

heter eller objekt som kultur- och utvecklingsnämnden bedömer som 

angelägna och ej innefattas av övriga bidragsformer. Bidrag kan läm-

nas till utvecklings- och försöksverksamhet, större arrangemang, 

större reparations- och underhållskostnader med mera. Bidrag läm-

nas ej till föreningars löpande verksamhet.  

 

Bidrag kan lämnas till privata initiativ och icke-bidragsberättigade 

föreningar som kultur- och utvecklingsnämnden finner särskild an-

ledning att stödja. Dock ej till vinstdrivande organisationer. Bidrag 

kan dessutom lämnas till verksamhet för prioriterade grupper och/el-

ler annan verksamhet som kultur- och utvecklingsnämnden finner 

särskild anledning att stödja. Kultur- och utvecklingsnämnden skall 

efter särskild prövning besluta om bidragets storlek beroende på an-

gelägenhetsgrad och disponibla medel. 

 

Det finns en lång tradition av bilsport i Laholms kommun och detta 

arrangemang är ett sätt att sätta rallysporten på kartan igen i Södra 

Halland. Bedömningen är att arrangemangets storlek även kommer 

gynna besöksnäringen, såväl i centrala Laholm som i andra delar av 
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kommunen. Föreningen har som ambition att involvera andra före-

ningar i arrangemanget vilket skapar en stark lokal förankring och 

möjliggör att det här har goda förutsättningar att bli ett återkom-

mande arrangemang. 

 

Ansökan ligger väl i linje med vad man kan ansöka för enligt de rikt-

linjer som finns för Övrigt bidrag. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 20 februari 2023 § 20 
Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 februari 

2023 

Bilaga, Ansökan om övrigt bidrag från Laholms motorklubb 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Laholms motorklubb 
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§ 32 Dnr 2023-000025 

 

Ansökan om kommunal borgen  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att 

bevilja kommunal borgen till Knäreds bygdegårdsförening till en 

summa av upp till 250 000 kr.  

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att ge förvaltningen i 

uppdrag att i samband med nämndens möte i maj 2023 redovisa 

befintliga och historiska kommunala borgensåtaganden avseende 

ideella föreningar.  

3. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att i samband med den 

påbörjade översynen av bidragsregler för ideella föreningar ta 

fram ett föreslag på riktlinjer och förutsättningar för beviljande 

av kommunal borgen för ideella föreningar. 

 

Ärendebeskrivning 

Knäreds bygdegårdsförening ansöker om kommunal borgen för in-

stallation av solceller på bygdegården i syfte att sänka kostnader för 

el- och energikonsumtion.  

 

Kultur- och utvecklingsnämnden avsatte under 2022 drygt 500 tkr 

för energibesparande åtgärder inom det ideella föreningslivets fas-

tighetsbestånd. Knäreds bygdegårdsförening ansökte om stöd och 

blev beviljade ett bidrag om 28 tkr. Föreningen har även blivit tillde-

lad ett bidrag från Laholms sparbanksstiftelse om 75 tkr. Kostnaden 

för installation av solceller bedöms, enligt offert, att bli drygt 400 tkr 

av vilka föreningen behöver låna 250 tkr. Laholm sparbank har ställt 

som förutsättning för att bevilja lånet att Laholms kommun ingår ett 

borgensåtagande.  

 

Kultur- och utvecklingsförvaltningen gör, i dialog med föreningen, 

bedömningen att föreningen har möjlighet att bära det begärda lånet 

med en avbetalningstid på 10 år. Kultur- och utvecklingsförvalt-

ningen konstaterar samtidigt att det inte finns några beslutade krite-

rier för under vilka förutsättningar som ideella föreningar kan bevil-

jas kommunal borgen och hur ansökningar om kommunal borgen 

skall handläggas inom Laholms kommun. 
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Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 20 februari 2023 § 19 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 febru-

ari 2023. 

Ansökan om kommunal borgen – Knäreds bygdegårdsförening 

 

Förslag till beslut på sammanträde 

Ordförande föreslår att nämnden beslutar följande tre punkter i en-

lighet med tjänsteskrivelse den 22 februari 2023:  

1. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att be-

vilja kommunal borgen till Knäreds bygdegårdsförening till en 

summa av upp till 250 000 kr.  

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att ge förvaltningen i 

uppdrag att i samband med nämndens möte i maj 2023 redovisa be-

fintliga och historiska kommunala borgensåtaganden avseende ide-

ella föreningar.  

3. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att i samband med den 

påbörjade översynen av bidragsregler för ideella föreningar ta fram 

ett föreslag på riktlinjer och förutsättningar för beviljande av kom-

munal borgen för ideella föreningar. 

 

 

Maj-Lis Jeppsson (SD) yrkar på avslag på punkt 1 men bifall till 

punkt 2 och 3, i enlighet med tjänsteskrivelse den 22 februari 2023.  

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kultur- och 

utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag till 

beslut. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 33 Dnr 2023-000048 

 

Uppföljning av samhällsorientering år 2023 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden lägger redovisning till handling-

arna. 

 

Ärendebeskrivning 

Lag (2013:156) om samhällsorientering (SO) för vissa nyanlända in-

vandrare innehåller bestämmelser om kommuners ansvar att erbjuda 

samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. I Laholms kom-

mun genomförs SO av Vuxenutbildningen inom kultur- och utveckl-

ingsnämndens verksamhet. 

 

LFS 3.6, Arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser samt 

integration: §6 svara för mottagande, samhällsorientering och annan 

medverkan i etableringsinsatser för nyanlända invandrare som åvilar 

kommunen med undantag av mottagande och boende för ensamkom-

mande barn. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 20 februari 2023 § 21 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 februari 

2023. 

_____ 
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§ 34 Dnr 2022-000050 

 

Ledningssystem för EMI 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden antar reviderat ledningssystem för 

Elevhälsans medicinska insats (EMI) 

 

Ärendebeskrivning 

Vårdgivarens ledningssystem för Hälso- och sjukvård ska årligen ses 

över och vid behov revideras samt kompletteras med syfte att bibe-

hålla krav på hög patientsäkerhet samt att innehåll utifrån styrdoku-

ment och lagstiftning är korrekt. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 20 februari 2023 § 22 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 febru-

ari 2023. 

Bilaga, Reviderat ledningssystem EMI 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Barn- och ungdomsnämnden 
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§ 35 Dnr 2023-000010 

 

Patientsäkerhetsberättelse år 2022 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberät-

telse 2022 för Elevhälsans medicinska insats. 

 

Ärendebeskrivning 

I Patientsäkerhetslagen finns bestämmelser som anger att vårdgiva-

ren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som 

leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen uppnås. 

Vårdgivaren ska utreda händelser i verksamheten som har medfört 

eller hade kunnat medföra en vårdskada. Vårdgivaren ansvarar för 

att ledningen av verksamheten är organiserad så att den tillgodoser 

kraven på hög patientsäkerhet och god kvalitet. Patientsäkerheten sä-

kerställs också genom att arbeta förebyggande med systematiskt kva-

litetsarbete. 

 

Patientsäkerhetsberättelsen har beaktat barnrättsperspektivet i sin re-

dovisning och då särskilt hänvisning till artiklarna 1 t.o.m. 6 och som 

erkänner det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet, 

lika och obestridliga rättigheter som utgör grundvalen för frihet, rätt-

visa och fred i världen i enlighet med de principer som proklameras 

i Förenta nationernas stadga. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 20 februari 2023 § 23 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 febru-

ari 2023. 

Bilaga, Patientsäkerhetsberättelse år 2022 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Barn- och ungdomsnämnden 
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§ 36 Dnr 2023-000016 

 

Namnsättning av väg år 2023 - Laholm 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur och utvecklingsnämnden antar namnförslaget  

Sofiero gårdsväg. 
 

Ärendebeskrivning 

En tidigare ej utbyggd väg belägen mellan Kristianstadsvägen och 

Repslagargatan håller nu på att färdigställas och är därför i behov av 

ett vägnamn. 

 

Vägen är belägen i omedelbar anslutning till där gamla Sofiero gård 

en gång låg. Nu finns endast en byggnad kvar. Namnet Sofiero gårds 

väg ger en historisk koppling till platsen. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade den 23 januari 2023 § 14 

att bordlägga ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 23 januari 2023 § 14 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 januari 2023 

Bilaga, Kartbilaga över området 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande föreslår att namnsätta vägen Sofiero gårds väg, i enlighet 

med samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.  

 

Magnus Johansson (S) föreslår att namnsätta vägen Sofiero gårds-

väg.  

 

Beslutsgång  

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden 

beslutar i enlighet med ordförandes förslag.  

 

Omröstning begärs. Kultur och utvecklingsnämnden godkänner föl-

jande beslutsgång:  

Ja- röst för ordförandes förslag. 

Nej-röst för Magnus Johansson (S) förslag. 
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Med 4 ja-röster för ordförandes förslag och 5 – nej röster för Magnus 

Johansson (S) förslag beslutar kultur- och utvecklingsnämnden i en-

lighet med Magnus Johanssons (S) förslag. 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

Ledamot/tjänstgörande 

ersättare Ja-röster Nej-röster Avstår 

Magnus Johansson (S)  X   

Maryam Barkadehi (MED)  X   

Stefan Agnesson (C) X    

Angela Magnusson (M) X    

Elvis Begic (L)  X   

Mariette Rosander (SD) X    

Maj-Lis Jeppsson (SD)  X   

Birgitta Fritzon (S)  X   

Gudrun Pettersson  X    

Summa 4 5 0 
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§ 37 Dnr 2023-000009 

 

Namnsättning av väg år 2023 - Mellbystrand 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur och utvecklingsnämnden antar namnförslaget  

Ängsviolvägen. 
 

Ärendebeskrivning 

En ny detaljplan belägen norr om Birger Pers väg i norra Mellbyst-

rand har vunnit laga kraft och behov finns att namnsätta den nya 

vägen i kvarteret.  

 

Området är idag en äng och arbetsnamnet på detaljplanen har varit 

Ängen. Kommunens planekolog har varit behjälplig med att ta fram 

namnförslag baserat på en ört som finns i området och vi har landat 

i förslaget Ängsviolvägen. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade den 23 januari 2023 § 13 

att bordlägga ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 23 januari 2023 § 13 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 januari 2023 

Bilaga, Kartbilaga över området 

 

Förslag till beslut på sammanträde 

Ordförande föreslår att namnsätta vägen Ängsviolvägen, i enlighet 

med samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.  

 

Angela Magnusson (M) att namnsätta vägen Strandstugevägen.  

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kultur- och 

utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag till 

beslut. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 38 Dnr 2023-000002 

 

Anmälningar år 2023 

 

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 februari 2023 över anmälningar. 

Förteckning den 21 februari 2023 över synpunkter och förslag 

_____ 
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§ 39 Dnr 2023-000001 

 

Anmälan av delegationsbeslut år 2023 

 

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 februari 2023 över delegationsbeslut. 

_____ 
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§ 40 Dnr 2023-000003 

 

Anmälan om kränkande behandling, diskriminering och trakas-

serier 2023 

 

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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§ 41 Dnr 2022-000350 

 

Informationsärende år 2023 

 

1. Information HR & Arbetsmiljö  

- Arbetsmiljöansvaret 

Maria Svejd, Malin Sörensen  

- Medarbetarenkäten 

Malin Sörensen, Andreas Meimermondt 

- Information och dialog med fackliga representanter  

Rebecka Roos, Charlotte Eklind Tagesson 

 

2. Information från Frivilliga skolformer  

- Arbetet med kommunikation på Campus Laholm; grafisk de-

sign, illustration, sociala medier, foto, film, web, animation 

Cattis Ahlgren 

- Gymnasiesöket  

Cecilia Ericsson  

 

3. Antal nyanlända & branden 

- Personerna flyttades akut efter branden. Fungerat bra att hitta nya lägen-

heter, och personerna kan troligtvis börja flytta denna vecka. Pågående 

dialog med skola och förskola. 

Mattias Benetti Johansson  

 

4. Besparingsåtgärder 

- Dialog om KUN:s besparingsförslag samt omorganisations-

förslaget.  

Andreas Meimermondt, Gudrun Pettersson  

 

5. Information från förvaltningschef  

- Rikspolitiken har kommit i gång ordentligt, många statliga ut-

redningar förväntas. 

Andreas Meimermondt 

 

6. Information från ordförande 

- Namninsamling för bevarande av Våxtorps bibliotek.  

Gudrun Pettersson  

 

7. Ledamöternas inspel 

- Inga inspel.  
 

_____ 
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