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Laholms kommun 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde den 26 juni 2019 

 
Protokollet som justerats den 27 juni 2019, 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 28 juni 2019 till och med den 22 juli 

2019 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Emelie Eliasson 

Kultur- och utvecklingsverksamheten 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-06-26  
 

Plats och tid 26 juni 2019, klockan 08.30 – 12:15 

 

Beslutande Ove Bengtsson (C), ordförande 

 Angela Magnusson (M)  

 Magnus Johansson (S)  

 Kerstin Lindqvist (C)  

 Birgitta Fritzon (S)  

 Bertil Johansson (LP)  

 Anna Nylander (SD)  

 Jan Norrman (MED) 

 Jörgen Nilsson (KD)  

 

Övriga deltagande  Kent-Ove Bengtsson (MP), ersättare 

 Sten Candell (M), ersättare 

 Ingrid Sjöberg (M), ersättare 

 Karl-Fredrik Tholin (S), ersättare  

   

 Andreas Meimermondt, verksamhetschef 

 Emelie Eliasson, kommunsekreterare 

 Alexandra Fagerström, utredare/verksamhetscontroller §§79-81, 87, 91  

 Narcisa Duranovic, ekonom §§ 79-81, 87, 91 

 Ingela Månsson, avdelningschef utbildning §§ 79-81, 87, 91 

 Joel Axelsson, enhetschef Vägledningscentrum § 91 

 Cornelia Svensson, enhetschef JobbLaholm & mottagning nyanlända § 91 

 Björn Hagström, enhetschef Daglig verksamhet § 91 

 Patrik Karlsson, avdelningschef kultur & fritid §§81-91 

 Marie Gunnarsson, miljöstrateg §§ 81, 91 

 Marie Erge, bibliotekschef §§ 85-91 

 Jonas Heintz, enhetschef kultur & turism § 83 

 Thérèse Ehrenborg, kultursekreterare § 83 

 Ulf Bergström, enhetschef vuxenutbildning § 80 

 

 

Utses att justera Angela Magnusson (M) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 27 juni klockan 13.00 

 

Paragrafer  §§ 79-91 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Emelie Eliasson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Ove Bengtsson (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Angela Magnusson (M)
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-06-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 79 Dnr 2019-000005  

 

Ekonomisk rapport år 2019 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen. 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att successivt avveckla 

Hotell- och turismprogrammet genom att från och med höstter-

minen 2019 inte anta några nya elever till programmet. 

3. Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner verksamhetens för-

slag till åtgärdsplan och förordar att fackliga förhandlingar ge-

nomförs med utgångspunkt från alternativ 2. 

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av kultur- och utvecklingsnämndens ekonomi och 

eventuella avvikelser. Kultur- och utvecklingsnämndens gav verk-

samheten i uppdrag den 29 maj 2019 § 67 att ta fram en handlings-

plan för Osbecksgymnasiets programverksamhet som leder till att 

den hamnar i ekonomisk balans under verksamhetsåret 2019, med 

redovisning i juni 2019. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport, jan-maj 2019 

Bilaga, två förslag till åtgärdsplaner för avdelning utbildning 

Beredningsutskottets protokoll den 17 juni 2019 § 61 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande föreslår att beslutspunkterna förtydligas genom att ad-

dera en tredje punkt samt formulera dem på följande sätt:  

1. Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen. 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att successivt avveckla 

Hotell- och Turismprogrammet genom att från och med hösttermi-

nen 2019 inte anta några nya elever till programmet. 

3. Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner verksamhetens för-

slag till åtgärdsplan och förordar att fackliga förhandlingar genom-

förs med utgångspunkt från alternativ 2. 

 

 

 

  Forts 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-06-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

 

Forts  

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på eget förslag och finner att kultur- och utveckl-

ingsnämnden beslutar i enlighet med Ordförandes förslag.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Verksamhetschef, Kultur- och utveckling 

Avdelningschef utbildning 

Rektorer, Osbecksgymnasiet      
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-06-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 80 Dnr 2019-000153  

 

Uppföljning av åtgärdsplan vuxenutbildning 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade den 29 maj 2019 § 67 att 

anta åtgärdsplan för vuxenutbildningen, med uppföljning i augusti 

2019. Med anledning av det stora mediaintresset beslutade bered-

ningsutskottet att tidigarelägga första uppföljningstillfället. 

 

Beslutsunderlag 

Redovisades muntligt på sammanträdet.     

Beredningsutskottets protokoll den 17 juni 2019 § 69 

 

  

_____ 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-06-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 81 Dnr 2019-000179  

 

Åtgärder inom verksamheten gällande budgetramar för 2020 

samt ekonomisk plan för 2021-2022 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att, mot bakgrund av kom-

munfullmäktiges rambeslut, genomföra följande åtgärder avseende-

budgetprocess 2020: 

-   Rationalisera 400 tkr ur verksamhetschefens tillgängliga medel. 

-   Avveckla de tre paviljongerna i anslutning till Campus Laholm. 

- Avveckla inkluderingsbidraget inom föreningsbidragsverksam-

heten. 

 

Återstående 800 tkr för 2020 samt 1200 tkr för 2021 hanteras inom 

ordinarie internbudgetprocess. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige fastställde driftbudgetens nettobudgetramar år 

2020 samt ekonomisk plan för 2021-2022 för respektive nämnd den 

28 maj 2019 § 65. Nämnderna fick då kunskap om vilken justerad 

ram nämnden har att förhålla sig till i sitt vidare arbete med nämnds-

planerna inför 2020. 

 

En redaktionell ändring gjordes under sammanträdet i beslutsraden: 

Återstående 800 tkr för 2020 samt 1200 tkr för 2021 hanteras inom 

ordinarie internbudgetprocess, där det i beredningsutskottets förslag 

till beslut stod 450 tkr för 2021 och ersattes med 1200 tkr som är den 

korrekta summan och som presenterats i underlaget.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 19 juni 

2019 

Kommunfullmäktiges protokoll den 28 maj 2019 § 65 

Beredningsutskottets protokoll den 17 juni 2019 § 62 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige      
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-06-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 82 Dnr 2019-000174  

 

Uppföljning av nämndens beslut år 2019 

 

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. 

 

Beslutsunderlag 

Redovisning av nämndens beslut dec - maj 2019 

Beredningsutskottets protokoll den 17 juni 2019 § 63  

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-06-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 83 Dnr 2018-000174  

 

Revidering av Årets kulturpris 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

Laholms kommuns kulturpris utdelas vartannat år, med början 

2020, med en prissumma på 25 000 kr. 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

revidera kulturprisets reglemente under paragraf 1 till följande 

mening ”Laholms kulturpris delas ut som stöd, uppmuntran eller 

belöning för förtjänstfulla insatser inom skilda kulturella områ-

den såsom litteratur, musik, konst, konsthantverk, teater, arkitek-

tur, journalistik, film, dans, fotokonst, hembygdsvård eller inom 

annat kulturellt område.” 

 

3. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

komplettera kulturprisets reglemente under paragraf 2 med föl-

jande mening ”Priset delas ej ut till kommunala eller regionala 

tjänstepersoner som utövar sin kulturgärning i sin yrkesroll”. 

 

4. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

ändra formuleringen ”Kulturnämnd” i reglementet till ”nämnden-

med ansvar för kulturfrågor”. 

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommun utdelar sedan 1987 ett årligt kulturpris på 10 000 

kronor. Kriterier för utdelande av priset finns sammanställda i regle-

mente antaget av kommunfullmäktige den 24 juni 1987 § 112, som 

gett kultur- och utvecklingsnämnden uppdraget att utse pristagare. 

Kultur- och utvecklingsnämnden gav verksamheten i uppdrag den 31 

oktober 2018 § 169 att se över reglementena gällande kulturpriset, 

med redovisning i juni 2019. Verksamheten anser att reglementet är 

fullt fungerande och relevant även nu drygt 30 år senare, förutom att 

paragraf 2 borde behandla att kulturpriset ej kan delas ut till regionala 

och kommunala tjänstepersoner som utövar sin kulturgärning i sin 

yrkesroll.  
 

       Forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-06-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

 

Forts 

 

Vidare har inflationen påverkat penningvärdet betydligt, och pris-

summan på 10 000 kr motsvarade 1987 ett värde på 19 820 kr vilket 

skapade förutsättningar för pristagaren att använda pengarna till nå-

got större projekt, resa eller investering än med dagens värde. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 31 maj 

2019  

Bilaga, Tidigare pristagare av kulturpriset i Laholms kommun 

Laholms kommuns författningssamling LFS 7.15 Reglemente för 

kommunalt kulturstipendium 

Beredningsutskottets protokoll den 17 juni 2019 § 64 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige      
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-06-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 84 Dnr 2018-000173  

 

Revidering av Årets förening 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

Laholms kommuns pris för Årets förening utdelas årligen med en 

prissumma på 12 500 kr. 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

tydliggöra § 4 i Laholms kommuns författningssamling 7.18 med 

formuleringen: §4 Nämnden med ansvar för fritidsfrågor utser 

pristagare. Förslag till pristagare kan efter annonsering i lokal-

press och/eller kommunens hemsida lämnas till nämnden senast 

1 oktober. Pristagare kan även utses efter förslag inom nämnden 

fram till och med novembermånads nämndsmöte. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden gav verksamheten i uppdrag den 31 

oktober 2018 § 169 att se över reglementet gällande årets förenings-

pris. Verksamheten skulle redovisa förslaget för årets föreningspris i 

junimånads nämndmöte. Reglementet för årets förening styrs av La-

holms kommuns författningssamling 7.18. Den senaste revideringen 

gjordes 2013. Verksamheten anser inte att en större revidering är 

nödvändig eller motiverad. Årets föreningspris upplevs av verksam-

heten vara ett uppskattat pris av föreningslivet. Ett förtydligande i  

§ 4 minskar risken för misstolkning av reglementet. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens tjänsteskrivelse den 31 maj 2019 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 31 oktober 2018 

§ 169 

Laholms kommuns författningssamling 7.18 Reglemente för pris till 

Årets förening 

Beredningsutskottets protokoll den 17 juni 2019 § 65 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige      
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-06-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 85 Dnr 2019-000156  

 

Yttrande gällande Plansamråd för detaljplan Bocken 10, 11 och 

12 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att lämna kultur- och ut-

vecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 3 juni 2019 som svar 

till miljö- och byggnadsnämnden gällande Plansamråd för detaljplan 

Bocken 10, 11 och 12.   

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har skickat ut detaljplan för Bocken 

10, 11 och 12 på samråd. Kvarteret Bocken är beläget väster om 

Hästtorget, centralt i Laholms stad. Planförslaget syftar till att möj-

liggöra för flerbostadshus i ett centralt beläget kvarter. Syftet är även 

att planlägga befintligt kulturhistorisk värdefull bebyggelse och möj-

liggöra för centrumverksamheter och flerbostäder inom denna. Plan-

förslaget innebär mindre förtätning av stadskärnan som möjliggör för 

fler bostäder med närhet till service, vård, kollektiva förbindelser 

med mera. Befintlig bebyggelse med kulturhistoriskt värde skyddas 

och fler verksamheter möjliggörs i de befintliga lokalerna. Planför-

slaget hanteras med normalt planförfarande och skickas ut för sam-

råd enligt 5 kapitlet 11-17 §§ plan- och bygglagen 

(2010:900/2014:900). Samråd sker även kring gjord behovsbedöm-

ning som visar att planförslaget inte innebär betydande miljöpåver-

kan. Eventuella synpunkter ska lämnas till miljö- och byggnads-

nämnden senast den 28 juni 2019. Avdelningarna utbildning och ar-

betsmarknad har inget att invända mot detaljplan Bocken 10, 11 och 

12. Avdelning kultur & fritid framhäver det välbevarade Gamleby, 

och vikten av att man ur kulturmiljösynpunkt låter bebyggelsen passa 

in i den befintliga stadsbilden. Då platsen för nybyggnation är ”en-

tré” till Gamleby bör det tas i stor beaktning. 

 

 

  Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 
 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 3 juni 

2019 

Följebrev med sändlista den 15 maj 2019 

Plankarta 

Samrådshandling - Detaljplan för Bocken 10, 11 och 12 

Beredningsutskottets protokoll den 17 juni 2019 § 66 
 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden      
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-06-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 86 Dnr 2019-000158  

 

Yttrande gällande Plansamråd för detaljplan för Åmot 1:51 m.fl. 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden har inget att invända mot Plansam-

råd för detaljplan för Åmot 1:51 m.fl.  

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har skickat ut detaljplan för Åmot 1:51 

m.fl på samråd. Planområdet är beläget i utkanten av Mellbystrand 

centrum och avgränsas i norr av Rombergs väg, och omges av bo-

stadsfastigheter i väster och söder, i öster avgränsas planområdet av 

en öppen yta av asfalt samt vegetation. Syftet med detaljplanen är att 

möjliggöra för flerbostadshus och radhus. Möjlighet ska ges för an-

ordnandet av centrumverksamhet i bottenplan samt att skapa plan-

mässiga förutsättningar för delar av befintlig byggnation tillkommen 

i laga ordning. Syftet är även att ändra huvudmannaskapet av allmän 

plats till kommunalt huvudmannaskap inom planområdet. Detaljpla-

nen innebär att kvartersmark som tidigare varit planlagt som stugby 

nu planläggs som flerbostadshus och radhus. För kvartersmark som 

tidigare varit planlagt som centrum planläggsflerbostadshus med 

möjlighet till centrumverksamhet i bottenplan. Detta för att knyta an 

till kvartersmarkens läge i anslutning till Mellbystrands centrum. 

Planförslaget hanteras med normalt förfarande och skickas härmed 

ut för samråd enligt 5 kapitlet 11-17§§ plan- och bygglagen 

(2010:900/2014:900). Samråd sker även kring gjord behovsbedöm-

ning som visar att planförslaget inte innebär betydande miljöpåver-

kan. Eventuella synpunkter ska lämnas till miljö- och byggnads-

nämnden senast den 28 juni 2019. Kultur- och utvecklingsverksam-

heten har inget att invända mot Plansamråd för detaljplan för Åmot 

1:51 m.fl. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 4 juni 

2019 

Följebrev med sändlista den 17 maj 2019 

Plankarta 

Samrådshandling - Detaljplan för Åmot 1:51 m.fl. 

Beredningsutskottets protokoll den 17 juni 2019 § 67 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 87 Dnr 2019-000178  

 

Utkast av nämndsplan 2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden har tagit del av förslag till nämnds-

plan 2020 och uppdrar åt verksamheten att göra revideringar till au-

gusti 2019. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har fattat beslut om riktlinjer och direktiv för-

nämndernas arbete med nämndsplan och budget för år 2020. Utifrån 

riktlinjerna och direktiven ska nämnderna arbeta fram och besluta 

om en nämndsplan. Nämndsplan 2020 beslutas i kultur- och utveckl-

ingsnämnden i augusti månad 2019. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till nämndsplan 2020 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Verksamhetschef, Kultur – och utveckling 

    

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 88 Dnr 2019-000001  

 

Anmälningar år 2019 

 

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 20 juni 2019 över anmälningar. 

Förteckning den 20 juni 2019 över synpunkter och förslag 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 89 Dnr 2019-000002  

 

Anmälan av delegationsbeslut år 2019 

 

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 20 juni 2019 över delegationsbeslut 

 

_____ 
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§ 90 Dnr 2019-000003  

 

Anmälan om kränkande behandling, diskriminering och trakas-

serier år 2019 

 

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 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/diskriminering/ 

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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§ 91 Dnr 2018-000268  

 

Informationsärenden/diskussionsärenden år 2019 

 

Information från arbetsmarknad  

Lägesuppdatering från enheterna på avdelning arbetsmarknad: 

- Byggåtervinningen på gång. 

- Finns rekryteringsbehov, få deltagare - behöver tacka nej till 

jobb.  

- Stor andel människor som står långt ifrån arbetsmarknaden, krä-

ver matchning och utbildning.  

- Genomlysning av Jobbcenter/JobbLaholm, uppdrag från bered-

ningsutskottet i maj 2019.   

- Gemensam process med ekonomiskt bistånd.  

- Feriearbete igång.  

- Arbetsförmedlingens framtid.  

- Ökat besöksantal på Vägledningscentrum, främst egenkontakt.  

- Ökat tryck på Vägledningscentrum, i samband med förlängt kö-

system på vuxenutbildning.  

Joel Axelsson, Björn Hagström, Cornelia Svensson  

 

Ungdomskonferens 2019  

- Genomgång av slutsatserna av ungdomskonferensen 2019.   

- Hur ska verksamheten bemöta detta? Plocka fram material som 

utgår från förslag till nämndsplan. Besvaras i augusti 2019.  

 

Glokala Sverige & Agenda 2030  

- Presentation av begrepp och innebörd av Glokala Sverige och 

Agenda 2013.  

- Länkar till fördjupad läsning skickas ut till nämnden.  

- KUN:s milljöpåverkan lyfts till nämnden i i augusti 2019.  

Andreas Meimermondt 

 

Information från kontaktpolitiker 

- Inget att informera. 

 

Information från ordförande 

- Skolavslutning på Osbecksgymnasiet.  

 

Information från verksamhetschef  

- Patrik Karlsson, avdelningschef kultur & fritid slutar sin tjänst i 

augusti 2019, ersätts av Viveka Ekeblad från november. Verk-

samhetschef går in som tf avdelningschef tills Viveka är på plats.  

  Forts 
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Forts 

- Destinationsutvecklaruppdraget läggs under 2019 på personal 

inom turismenheten.   

- Kostnadsanpassningar görs inom JobbLaholm. 

 

Ledamöternas inspel  

- Inget att tillägga.  

 

      

_____ 

 

      

 

 


