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Laholms kommun 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde  den 29 augusti 
2018 
 
Protokollet som justerats den 29 augusti 2018, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Emelie Eliasson 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 
 
Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 
30 augusti 2018 till och med den 20 augusti 2018 intygas. 
 
 
……………………………………………… 
Emelie Eliasson 
Kultur- och utvecklingsverksamheten 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-08-29  
 
Plats och tid Campus Laholm, klockan 13:00 – 16.30 
 
 
 
Beslutande Cecilia Roos (M), ordförande 
 Gudrun Pettersson (C) 
 Magnus Johansson (S) 
 Johan Johansson (M) 
 Gunnar Gullander (C) 
 Martin Petersson (MP) 
 Lennart Hansson (KD) 
 Stina Lindberg (S) 
 Helge Wigforss (SD) 
  
Övriga deltagande  Ingrid Sjöberg (M), ersättare   
 Kerstin Lindqvist (C), ersättare 
 Jan Gottfriedson (L), ersättare 
 Anne-Lis Gemhagen (M), ersättare  
 Christer Forsman (S), ersättare 
 Kaj Talik (C), ersättare  
   
 Andreas Meimermondt, verksamhetschef 
 Emelie Eliasson, kommunsekreterare 
 Anna Carlgren, kommunsekreterare 
 Ingela Månsson, avdelningschef §§ 120-124, 128 
 Narcisa Duranovic, ekonom § 120 
 Alexandra Fagerström, kvalitétsutvecklare § 123 
 Jon Brooks, enhetschef kulturskolan § 128 
 
Utses att justera Magnus Johansson (S) 
 
  
Plats och tid för justering Stadshuset den 30 augusti 2018 klockan 12.00 
 
Paragrafer  §§ 120-128 
 
 
 
Sekreterare __________________________________ 
 Emelie Eliasson 
 
 
 
Ordförande __________________________________ 
 Cecilia Roos (M) 
 
 
 
Justerande __________________________________ 
 Magnus Johansson (S) 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 120 Dnr 2018-000109  
 
Ekonomisk rapport  
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen.  
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av kultur- och utvecklingsnämndens ekonomi och 
eventuella avvikelser.  
 
Beslutsunderlag 
Bilaga, ekonomisk rapport den 17 augusti 2018.  
_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 121 Dnr 2016-000039  
 
Reviderade riktlinjer gällande åtgärder mot kränkande behand-
ling, diskriminering och trakasserier 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner reviderade riktlinjer för 
åtgärder mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.  
 
Ärendebeskrivning 
I riktlinjer gällande åtgärder mot kränkande behandling, diskrimine-
ring och trakasserier tydliggörs huvudmannens ansvar, hur ett före-
byggande arbete ska genomföras, anmälningsskyldigheten och ruti-
nerna kring detta tydliggörs liksom ansvaret och rutinerna för utred-
ning och åtgärder. Vidare tar riktlinjerna upp kravet på att verksam-
heterna ska upprätta en plan för kränkande behandling/likabehand-
lingsplan och hur nämnden ska kunna ta del av inkomna anmäl-
ningar, sammanställningar av utredningar och åtgärder och statistik.  
 
Riktlinjerna antogs av Kultur- och utvecklingsnämnden den 27 mars 
2017 § 47. Ändring i riktlinjer har gjorts, om hur anmälan av krän-
kande behandling ska göras. Tidigare gjordes anmälan via en sluten 
grupp i Outlook men på grund av GDPR kommer anmälan nu istället 
göras i pappersform via internposten i ett igenklistrat kuvert som 
skickas till kommunsekreterare.   
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 10 au-
gusti 2018 
Riktlinjer gällande åtgärder mot kränkande behandling, diskrimine-
ring och trakasserier den 10 augusti 2018 
Bilaga 1 flödesschema 
Bilaga 2 anmälningsblankett 
Bilaga 3 dokumentationsblankett 

      
_____ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 122 Dnr 2018-000165  
 
Resursfördelning mellan ekonomiskt bistånd, socialnämnden 
och AMI kultur- och utvecklingsnämnden 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
1. Kultur- och utvecklingsnämnden samt socialnämnden föreslår 
kommunstyrelsen att ställa sig bakom tjänsteskrivelsen. 
 
2. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att 
tillskjuta medel från de statliga medlen från migrationsverket, integ-
ration, på 800 tkr för år 2018 och 2,2 mkr för år 2019 till Kultur- och 
utvecklingsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Under mars månad 2018 fick kultur och utvecklingsverksamheten 
tillsammans med socialtjänsten ett gemensamt uppdrag att arbeta 
med att öka självförsörjningsgraden i kommunen. Genom samord-
ning, effektivare arbetsmetoder, bättre resursanvändning och digita-
lisering minska kommunens kostnader för försörjningsstöd och där-
med öka den enskildes livskvalitet. Inom ramen för projektet arbetas 
det med tre olika delområden:  
 
-Digitalisering 
-En väg in  
-En gemensam process med AMI och Ekonomiskt bistånd.  
   
Laholms kommun ingår även i Vinnovas projekt ”Spridningslabbet” 
där Angereds modellen används. I korthet innebär Angereds mo-
dellen starkt fokus på att snabbast möjligt få ut varje individ i arbete 
eller sysselsättning.  
En pilot ska göras inom projektet och Laholm har valt att arbeta med 
målgruppen försörjningsstödstagare inom jobb och utvecklingsga-
rantin, JOB: en (program på arbetsförmedlingen som riktar sig till 
långtidsarbetslösa). Målgruppen består av ca 60 personer varav de 
flesta kommer från etableringen och har svårigheter att etablera sig 
på arbetsmarknaden. 
Syftet är att öka möjligheterna för individen att snabbare nå en själv-
försörjning. Målgruppen är prioriterad eftersom den i många fall är 
förknippad med höga bidragskostnader samt att det är av stor vikt att 
snabbare komma ut på arbetsmarknaden för att kunna integreras i det 
svenska samhället. 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Verksamheterna inom kultur och utvecklingsnämnden och social-
nämnden är överens om att det initialt krävs ekonomiska satsningar 
för att få mer långsiktiga effekter. Verksamheterna kommer i nämnds 
och budgetprocessen beskriva de samlade långsiktiga behoven men 
det krävs även satsningar redan till hösten 2018 och under år 2019 
för att kostnaderna inte ska accelerera ytterligare. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och utvecklingsverksamheten tjänsteskrivelse den 6 juli 
2018.  
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 
      
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN  Sammanträdesdatum 6 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-08-29  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 123 Dnr 2018-000162  
 
Nämndsplan och budget 2019 samt ekonomisk plan 2020-2021 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner förslag till nämndsplan 
2019 och överlämnar underlaget till kommunstyrelsen.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt antagna principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska 
nämnderna lämna förslag på ekonomisk plan och underlag till kom-
munplan senast den 31 augusti. 
 
Kommunstyrelsen har fattat beslut om riktlinjer och direktiv för ar-
betet med budget, kommunplan och nämndsplaner för år 2019 samt 
ekonomisk plan 2020 - 2021.  
 
Nämndernas analyser och andra bedömningar bildar underlag för 
kommunstyrelsens arbete med att framställa ett förslag på budget och 
kommunplan till kommunfullmäktige där de sammantagna ekono-
miska förutsättningarna vägs samman.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till nämndsplan år 2019 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Laholmsnämnden 
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§ 124 Dnr 2018-000180  
 
lanspråktagande av förutbetalda statliga ersättningar för motta-
gande av ensamkommande barn och unga 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
Kultur- och utvecklingsnämnden lämnar tjänsteskrivelsen daterad 
den 22 augusti 2018, som svar till socialnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har ansvaret för ensamkommande barn och unga se-
dan hösten 2015 och har haft en klar målsättning att erbjuda HVB 
boenden och familjehem i möjligaste mån inom kommun och inom 
kommunens egen drift. Detta tillsammans med en kostnadseffektiv 
och kvalitetssäkrad verksamhet har gjort att det idag finns ett ekono-
miskt överskott med ca 25 miljoner kr. 
Lagförändringar och åldersuppskrivningar gör att verksamheten med 
asylsökande ensamkommande barn och unga minskar i rask takt. En-
ligt migrationsverket prognoser och planeringsunderlag kommer La-
holms kommun troligen inte att ta emot några ensamkommande barn 
och unga under 2018. Verksamheten har utifrån detta överskott gjort 
en övergripande beskrivning hur dessa medel ska användas inom de 
kommande 5 åren.  
 
En del av medlen används till att täcka det omställnings- och anpass-
ningskostnader som har uppstått i verksamheten till följd av minskat 
antal ensamkommande barn. Socialnämnden fick den 12 juni 2018, 
§ 131 i uppdrag av kommunstyrelsen, att tillsammans med kultur- 
och utvecklingsnämnden och barn- och ungdomsnämnden snarast till 
kommunstyrelsen inkomma med förslag på övriga ändamål som 
medlen kan finansiera. 
 
Efter presidiekonferens med kultur- och utvecklingsnämnden, barn- 
och ungdomsnämnden, socialnämnden samt kommunstyrelsen den 6 
augusti 2018, har kultur- och utvecklingsnämndens beredningsut-
skott hanterat frågan gällande de fonderade medel som socialnämn-
den önskar använda enligt deras tjänsteskrivelse den 15 februari, 
2018. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 22 au-
gusti 2018. 
Socialnämndens tjänsteskrivelse den 15 februari 2018 
Anteckningar från presidieträff den 6 augusti 
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Kommunstyrelsens protokoll den 12 juni 2018, § 131 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Socialnämnden 
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§ 125 Dnr 2018-000003  
 
Anmälan av delegationsbeslut år 2018 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
Kultur- och utvecklingsnämnden lägger redovisningen till handling-
arna.  
      
Ärendebeskrivning 
I enlighet med 6 kapitlet §§ 33-38 i kommunallagen får en nämnd 
uppdra åt ett utskott, ledamot, ersättare eller en anställd hos kommu-
nen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss 
grupp av ärenden. Beslut som fattats på nämndens vägnar ska i en-
lighet med kommunallagen 35 § 6 kapitlet anmälas till nämnden i 
den ordning som bestäms i nämndens delegationsordning      
 
Beslutsunderlag 
Förteckning den 24 augusti 2018 över delegationsbeslut.      
_____ 
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§ 126 Dnr 2018-000002  
 
Anmälningar 2018 
 
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 24 augusti 2018 över anmälningar. 
Förteckning den 24 augusti 2018 över förslag och synpunkter.      
_____ 
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§ 127 Dnr 2018-000004  
 
Anmälan om kränkande behandling, diskriminering och trakas-
serier 2018 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
Kultur- och utvecklingsnämnden har tagit del av anmälningarna och 
lägger dessa till handlingarna.      
 
Ärendebeskrivning 
Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade den 23 mars 2016, § 34 
att godkänna riktlinjer för åtgärder mot kränkande behandling, dis-
kriminering och trakasserier. 
 
Enligt Skolverkets allmänna råd-arbetet mot diskriminering och 
kränkande 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 system och upprätta rutiner för hur en anmälan om kränkande be-
handling/diskriminering/trakasserier ska göras så att den kommer så-
väl rektorn som huvudmannen till del. Huvudmannen ska även se till 
att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling och dis-
kriminering. 
 
Varje lärare eller annan personal som får kännedom om att en elev 
anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling/diskrimine-
ring/trakasserier i samband med verksamheten är skyldig att anmäla 
detta till rektorn. Rektorn är skyldig att anmäla detta till huvudman-
nen. Dessa anmälningar redovisas till nämnden nästkommande möte.      
 
Beslutsunderlag 
Anmälningarna redovisas muntligt på sammanträdet.  
      
_____ 
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§ 128 Dnr 2018-000005  
 
Informationsärenden/diskussionsärenden 2018 
      
Redovisning av anmälningar/delegationsbeslut till nämnden behöver 
ses över till september månad 
Emelie Eliasson 
 
Information från Kulturskolan 
- 6 nya ämnen läsåret 2018/19 
- 600 tkr bidrag från Kulturrådet läsåret 2018/19 
- 365 elever (underlag inför höst 2018) 
- Scenkonst & media ökar mest, musik stagnerat. 
- Tre utvecklingsområden under 2018: elevrekrytering, verksam-

hetsutveckling och samarbete 
- Information om Regeringens proposition 2017/18:164 
Jon Brooks 
 
Nulägesrapport hur vi arbetar med GDPR 
- Personuppgiftssamordnar.  
- Registerförtecknare 
- -Framarbetade mallar och rutiner 
Anna Carlgren 
 
Antagning till gymnasieskolan 
Ingela Månsson 
 
Information från kontaktpolitiker 
Nämnden beslutar att Kaj Talik blir ny kontaktpolitiker för arbets-
marknadsinsatser 
 
Information från verksamhetschef 
Tankar kring framtida organisation 
Budget 

 
Undersök julbord till nämnden och vilka som ska delta.  
Emelie Eliasson 

 
Ordförande informerar 
- Diskussion kring skrivelse som inkom 17 augusti av Gymnastik-

föreningen i Mellbystrand. Halltider som fördelats av verksam-
heten har följt de beslutade regelverket. Har nämnden önskemål 
får detta regelverk ses över under nästkommande mandatperiod.  
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- Två avtal behöver förnyas: Laholms konsertförening och La-
holms ångbåtsförening. Verksamhetschefen återkommer kring 
hur dessa ser ut i nuläget och hur de skulle kunna utformas till 
nästa nämnd.  

- Två nya kuratorer önskar informera om sitt arbete till nämnden. 
Förslaget är att gå via enhetschefen och informera om att nämn-
den önskar besök från kuratorerna. Ej bestämd tidsram.  

- Förvaltningschefen från LBVA kommer till nämndsmötet i sep-
tember för att informera om vattenfrågor.  

- Laholmsnämnden ska träffa KUNs presidium onsdagen den 19 
september gällande socialt hållbart samhälle. Nämnden blir in-
formerad om mötets innehåll därefter.  

 
Ledamöternas inspel 
-Uppföljning av sommarens vattenfrågor besvaras av LBVA (La-
holmsbuktens vatten och avlopp) under september månad. 
- Handikappsrampen i Glänningesjö, invigs när området är färdigt 
Cecilia Roos, Gunnar Gullander 
 
      
_____ 
 
      

 


