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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 67 Dnr 2019-000153  

 

Budgetuppföljning 1 år 2019 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner den reviderade bud-

getuppföljningen. 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner åtgärdsplanen.  

 

3. Kultur- och utvecklingsnämnden ger verksamheten i uppdrag att 

ta fram en handlingsplan inom ramen för Osbecksgymnasiets 

programverksamhet som leder till att den hamnar i ekonomisk 

balans under verksamhetsåret 2019, med anledning av det identi-

fierade underskottet, med redovisning i juni 2019.  

 

4. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att verksamheten infor-

merar om utfallet av de beslutade åtgärdsplanerna i augusti 2019. 

  

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 

ska budgetuppföljningar med prognoser på årsskiftet redovisas för 

kommunfullmäktige vid två tillfällen varje år. Den första uppfölj-

ningen ska utgå från redovisning per sista april och den andra per 

sista augusti.  

 

Årets första uppföljning behandlas av kommunstyrelsen och kom-

munfullmäktige under juni månad. I budgetuppföljning ett ska utö-

ver redovisningen av beräknat budgetutfall, rapporteringen endast 

avse särskilt anmärkningsvärda avvikelser med utgångspunkt från 

den planerade verksamheten. 

 

En reviderad budgetuppföljning presenterades på beredningsutskot-

tets sammanträde den 22 maj 2019. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 22 maj 2019 § 52 

Reviderad budgetuppföljning 1 år 2019 för kultur- och utvecklings-

nämnden. 

Bilaga 1 – åtgärdsplan för avdelning utbildning 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 68 Dnr 2019-000129  

 

Uppföljning av Kultur- och utvecklingsnämndens systematiska 

kvalitetsarbete vårterminen 2019 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisning av  

Osbecksgymnasiets systematiska kvalitetsarbete vårterminen 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Osbecksgymnasiet har genomfört en analys av verksamheten utifrån 

två målområden, normer och värden samt elevers ansvar och infly-

tande som återfinns i läroplanen för gymnasieskolan (Gy 2011).  

Av analysen framgår att skolans arbete med det systematiska kvali-

tetsarbetet har gett resultat. Eleverna anser i högre utsträckning än 

föregående år att de har en trygg skola. Dock ser vi att arbetet måste 

fortlöpa för att nå ännu längre i trygghetsundersökningar. 

 

Eleverna upplever sig ha minskat inflytande över kursupplägg och 

studietakt. De elever som anser att de kan följa och påverka sin kun-

skapsutveckling har återgått till 2017 års nivå och färre elever anser 

att de tar personligt ansvar för sina studier. Årets återgång i flera in-

dikatorer gör att det stora arbete som gjorts med det formativa för-

hållningssättet måste fortgå och även trappas upp. Det är tydligt att 

det inte på alla håll har implementerats och gjorts till rutiner i det 

dagliga arbetet på ett tydligt sätt.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 22 maj 2019 § 53 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 10 maj 

2019 

Bilaga,  Redovisning av Osbecksgymnasiets systematiska kvalitets-

arbete vårterminen 2019 – Delanalys av normer och värden samt ele-

vers ansvar och inflytande 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige  

Rektorerna, Osbecksgymnasiet      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 69 Dnr 15694  

 

Redovisning av Osbecksgymnasiets elevenkät vårterminen 2019 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisning av  

Osbecksgymnasiets elevenkät vårterminen 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Osbecksgymnasiet har genomfört en elevenkät där alla elever på Os-

becksgymnasiet fått möjlighet att svara på frågor kring alla de mål-

områden som finns formulerade i gymnasieskolans läroplan 

(GY2011) 

 

Antal elever som besvarat enkäten är 401. Antal elever som har fått 

enkäten utskickad till sig är 506, vilket innebär att svarsfrekvensen 

är 79 %, vilket är en ökning sedan förra året. Hela elevenkätens re-

sultat medföljer denna tjänsteskrivelse som bilaga. 

Resultatet från elevenkäten har analyserats och skrivs fram i  

Osbecksgymnasiets systematiska kvalitetsarbete.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 22 maj 2019 § 54 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 8 maj 

2019 

Bilaga,  Resultat av elevenkät VT2019 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige  

Rektorerna, Osbecksgymnasiet      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 70 Dnr 2019-000151  

 

Habiliteringsersättning 2019 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att stimulansbidraget an-

vänds för en tillfällig höjning av habiliteringsersättningen under tids-

perioden januari-juni 2019 med 80 kr/dag. Summan kommer att be-

talas ut som en retroaktiv engångssumma i juni månad till brukaren. 

Förutsättningar som gäller för att få extra dagpenning är att man har 

rätt till habiliteringsersättning.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att under 2019 för-

dela medel till kommunerna i form av stimulansbidrag för habilite-

ringsersättning. Statsbidraget får användas av kommunerna i syfte att 

införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i 

daglig verksamhet enlig LSS under 2019. Statsbidraget som ska för-

delas i riket omfattar totalt 350 000 000 kronor under 2019. Enligt 

Socialstyrelsens fördelningsnyckel har Laholms kommun kunnat re-

kvirera 1 157 951 kr. Beloppet är framräknat utifrån antalet deltagare 

som finns i daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS) i kommunen. Detta inne-

bär att kultur- och utvecklingsnämnden kommer att ta del av stimu-

lansbidraget på samma sätt som socialnämnden för att skapa likvär-

dighet för den enskilde brukaren som deltar i dagligverksamhet. För 

kultur- och utvecklingsnämnden omfattas höjningen för 104 perso-

ner som har insatsen dagligverksamhet, och för halvåret blir den to-

tala summan för den enskilde om höjningen blir 80 kr /dag max 

9040kr. Från 2020 utbetalas ingen förhöjd habiliteringsersättning. 

Det är av vikt att det finns en medvetenhet om att beloppet endast 

avser år 2019. Ett informationsbrev till brukare bifogas skrivelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 22 maj 2019 § 55 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 3 maj 

2019 

Bilaga, Förslag till följebrev  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Socialnämnden  

Kommunstyrelsen  
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 71 Dnr 2019-000152  

 

Arbetsmiljöredovisning 2018 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden har tagit del av den årliga arbets-

miljöredovisningen.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöar-

bete AFS 2001:1 ska arbetsgivaren göra en årlig uppföljning av hur 

det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar. För hur arbetsmiljöar-

betet ska hanteras i Laholms kommun framgår ur riktlinjer för Ar-

betsmiljö och samverkan.  

 

Laholms kommun har övergripande rutiner och blanketter för vad 

som ska innefattas i redovisningen och hur den ska genomföras. All 

uppföljning inom kultur och utvecklingsverksamheten sammanställs 

till en gemensam redovisning som behandlas av verksamhetens sam-

verkansgrupp. Därefter skickar verksamhetschefen över redovis-

ningen till kommunens personalutskott.  

 

Kommunstyrelsen har till uppgift att följa hur det systematiska ar-

betsmiljöarbetet fungerar i kommunen och ska också ta del av redo-

visningarna. Redovisningen ska även överlämnas till respektive 

verksamhets nämnd. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 22 maj 2019 § 55 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens arbetsmiljöredovisning 2018 

Redovisning av Arbetsmiljöstruktur 2019 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 72 Dnr 2019-000145  

 

Konstnärlig gestaltning av Glänningehallen 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur och utvecklingsnämnden beslutar att teckna avtal med 

konstnären Jonas Liveröd att utföra konstnärlig gestaltning av 

Glänningehallen till en kostnad av 69 000 kronor och gör detta 

med åberopande av affärsmässigt agerande och för en god eko-

nomisk hushållning och därför gör ett avsteg från Laholms kom-

muns riktlinjer. 

 

2. Kultur och utvecklingsnämnden beslutar att den konstnärliga ge-

staltningen skall utföras som ett syskonverk till konstnärens verk 

”Talltotem/Sporttotem” i Mellbystrandshallen. 

 

3. Kultur- och utvecklingsnämnden expedierar föreliggande beslut-

till kommunstyrelsen för information. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid nybyggnation av Glänningeskolan/Glänningehallen har avsatts 

procentandelar av byggkostnaden till konstnärlig gestaltning enligt 

riktlinjer antagna i kommunfullmäktige den 25 april 2017 § 69. Den 

avsatta summan uppgår totalt till 700 000 kronor varav 77 000 kronor 

proportionerligt tillfaller idrottshallen. När konstkonsultarvode är 

frånräknat återstår 69 000 kronor till utförandet av ett byggnadsan-

knutet konstverk i idrottshallen. Enligt arbetsordning fastställd av 

kultur- och utvecklingsnämnden den 21 september 2016 § 117 för 

direktupphandling av konstnärlig gestaltning skall 25 000 kronor av-

sättas för framtagande av skiss. I detta fallet återstår efter att skissen 

är betald 44 000 kronor till inköp av själva konstverket. Detta innebär 

att kostnaderna för själva processen att beställa ett verk för 44 000 

kronor uppgår till 33 000 kronor, vilket inte ter sig rimligt. I samband 

med upphandlingen av konstnärlig getstalning av Mellbystrandssko-

lan och Mellbystrandshallen gick uppdraget, efter skisspresentation, 

till konstnären Jonas Liveröd som i idrottshallen uppförde verket 

”Talltotem/Sporttotem”. Eftersom Mellbystrandshallen och Glän-

ningehallen är mycket lika byggnadsmässigt finns möjligheten att 

frångå upphandling med skiss och göra en direktbeställning av ett så 

kallat syskonverk till det redan befintliga. Kontrakt på en konstnärlig 

gestaltning kan då tecknas till en kostnad av 69 000 kronor.  

 

         Forts 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-05-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

 

Enligt Laholms kommuns upphandlingsriktlinjer skall direktupp-

handling ske på summor överstigande 50 000 kronor. Kommunens 

upphandlare säger att man vid upphandling skall iaktta god ekono-

misk hushållning, men att detta inte kan anses ske i det fall man har 

omkostnader på 33 000 kronor för att göra ett inköp av en vara för 

44 000 kronor. Vidare sägs det att kommunens upphandlingsverk-

samhet skall präglas av ett affärsmässigt agerande. Mot bakgrund av 

ovanstående kan därför, enligt upphandlingsenheten, ett avsteg från 

de kommunala upphandlingsriktlinjerna vara befogat om detta med-

för att en större del av budgeten kan avsättas för själva köpet 

av varan, i detta fallet ett konstverk. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 22 maj 2019 § 57 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 7 maj 

2019 

Bilaga, Konstnärens skissförslag till verket ”Talltotem” på Mellbyst-

randskolan/Mellbystrandshallen  

Bilaga, Foto av verket ”Talltotem/Sporttotem” i Mellbystrandshallen  

Bilaga, Arbetsordning för direktupphandling av konstnärlig gestalt-

ning på skolor etc  

Bilaga, Riktlinjer för konstnärlig gestaltning vid ny-, till- och om-

byggnad av lokaler för kommunal verksamhet  

Bilaga, Laholms kommuns riktlinjer för direktupphandling  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 73 Dnr 2017-000181  

 

Den framtida vattenförsörjningen av den offentliga konsten  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att ge verksamheten i upp-

drag att låta göra en noggrann utredning för att bygga om de två ge-

nomloppsfontänerna till slutna system och avsätter 40 tkr från nämn-

dens medel, med redovisning i november 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommun äger ett trettiotal offentliga konstverk placerade 

på allmänna platser, åtta av dessa har en fontänfunktion som en del 

av det konstnärliga uttrycket. Sex stycken har slutna vattensystem 

medan två har helt öppna system, med en konstant genomströmning 

av nytt vatten. Det framkom felaktig information om antalet offent-

liga konstverk med fontänfunktion som inte hade ett inbyggt krets-

lopp när ärendet togs upp i mars, det är endast två stycken och inte 

tre som gäller. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade den 4 

mars 2019 § 30 att ge verksamheten i uppdrag att utreda förutsätt-

ningar för att bygga om genomloppsfontänerna till slutna system, 

med redovisning för nämnden i maj 2019. De konstverken det gäller 

är ”Staffan Stalledräng” av Stig Blomberg uppförd 1947 och place-

rad i Gamleby i korsningen Gamlebygatan-Kyrkogränd, samt ”Års-

tiderna”, också av Stig Blomberg uppförd 1945 och placerad i Råd-

husets trädgård. Verksamheten har varit i kontakt med en VVS-ent-

reprenör och fått ett väldigt grovt uppskattat prisförslag på runt 130 

tkr respektive 100 tkr ifall det bara är att ”sätta spaden i marken och 

göra en enkel lösning med bräddavlopp”. Entreprenören påpekade 

dock att det krävs en noggrann utredning av en expert för att få en 

exakt siffra och tillvägagångsmetod, vilket skulle innebära en kost-

nad på 40 tkr. Det bör också nämnas att det kan krävas arkeologiska 

undersökningar eller tillstånd för att få gräva på dessa platser.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 22 maj 2019 § 58 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 9 maj 

2019 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 4 mars 2019 § 30 

Bilaga, Bild på de två konstverken ”Staffan Stalledräng” & ” Årsti-

derna” 

_____      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 74 Dnr 2017-000210  

 

Yttrande för detaljplan för del av Altona 2:1 - utökning av Glän-

ningesjö förskola, Laholm 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden har inget att invända mot detaljplan 

för del av Altona 2:1 – utökning av Glänningesjö förskola, Laholm.  

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har skickat ut följande detaljplan för 

granskning Detaljplan för del av Altona 2:1 – utökning av Glän-

ningesjö förskola, Laholm. Eventuella synpunkter ska ha inkommit 

till miljö- och byggnadsnämnden senast den 7 juni 2019. 

 

Planområdet ligger sydöst om Laholms centrum, cirka tre kilometer 

från Stortorget. Området avgränsas i norr av radhusområdet Träd-

gårdsstaden, i öst av enbostadshus och i väst av naturmark och fot-

bollsplaner. Syftet och huvuddraget med detaljplanen är att utöka 

den befintliga förskolans verksamhet och därmed även utöka 

friytan/utemiljön. 

 

Detaljplanen sänds ut på granskning enligt 5 kapitlet 18 § plan- och 

bygglagen (2010:900). Förslaget är förenligt med översiktsplanen 

och kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan. Ef-

tersom uppdraget är ändrat till att endast gälla planläggning för ut-

ökning av Glänningesjö förskola finns det inga yttranden att bemöta 

eller tillgodose enligt samrådsredogörelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 22 maj 2019 § 59 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 13 maj 

2019 

Planbeskrivning med genomförandebeskrivning, granskningshand-

ling - detaljplan för del av Altona 2:1 - utökning av Glänningesjö 

förskola 

Samrådsredogörelse granskningshandling - detaljplan för del av Al-

tona 2:1 (Bostäder) 

Illustrationskarta över Altona 2:1 

Följebrev den 24 april 2019 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden      
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§ 75 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 24 maj 2019 över anmälningar. 

Förteckning den 24 maj 2019 över synpunkter och förslag.           

_____ 
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§ 76 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 24 maj 2019 över delegationsbeslut.       

           

_____ 
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§ 77 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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§ 78 Dnr 2018-000268  

 

Informationsärenden/diskussionsärenden år 2019 

 

Nämndsplan 2020 & Information från avdelning utbildning 

- Arbete med nämndsplan 2020: Avdelning utbildning 

Avdelning utbildning, Narcisa Duranovic, Alexandra Fagerström 

 

Presentation av ny enhetschef JobbLaholm & mottagning nyan-

lända 

Cornelia Svensson 

 

Konstverk till Knäred  

- Information och status på det offentliga konstverket som ska pla-

ceras i Knäred. Ett konstverk som initierades med anledning av fi-

randet av Freden i Knäred 400 år. Färdigt att invigas under hösten 

2019. Ett specifikt invigningsdatum kommer troligtvis att presente-

ras för nämnden i juni månad.  

Therese Ehrenborg 

 

Betalkort inom kultur- och utvecklingsnämnden 

- Information om antal betalkort i verksamheten. Har etablerat en 

rutin för hur det hanteras.  

Andreas Meimermondt 

 

Nattloppet 

- Kultur- och utvecklingsnämnden har fått fem startplatser, och frå-

gan ställs till nämnden om någon vill officiellt representera nämn-

den. Två biljetter tingas i nämnden, och resterande tre erbjuds (först 

till kvarn) till samtliga i kommunen.  

Ove Bengtsson, Andreas Meimermondt 

 

Information från kontaktpolitiker 

- Avdelning utbildning 

Besökt Campus Laholm, haft dialog med rektorerna och personal.  

- Avdelning kultur & fritid 

Besökt Teckningsmuseet och turistbyrån.  

Medverkat på passivhuskonferens.  

- Avdelning arbetsmarknad 

Besökt Campus Laholm, fått mer inblick i verksamheten.  

 

  Forts 
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Forts 

Information från ordförande 

- Informerar om två uppdrag som beslutats i beredningsutskottet 

den 22 maj 2019: 

1. Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott beslutar att 

ge verksamheten i uppdrag att göra en genomlysning och föreslå 

organisationsförändringar för hur verksamheten kan optimera 

arbetet inom JobbLaholm och Jobbcenter med fokus på att få 

människor snabbare i arbete och skapa en mer flexibel organi-

sation som naturligt kan anpassa sig efter svängningar i delta-

garantal och konjukturer, med redovisning i oktober 2019. 

2. Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott beslutar att 

ge verksamheten i uppdrag att göra en genomlysning av effek-

terna, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt, om det skulle 

ske en avveckling av de tre filialbiblioteken i Veinge, Våxtorp 

och Knäred med redovisning i augusti 2019.   

Ove Bengtsson 

Information från verksamhetschef  

- Kommunstyrelsen bett om ett utlåtande från kultur- och utveckl-

ingsnämnden gällande arbetsförmedlingens nedläggning (kontor). 

Sammanfattat: omöjliggör ingenting, men försvårar. Påverkar 

främst de språksvaga.  

- § 37 projektansökan inskickad. Insatser för att förbättra arbetet 

inom KAA, främst psykisk hälsa.  

- Information om personal för avdelningarna arbetsmarknad och 

kultur & fritid från hösten 2019.   

Andreas Meimermondt 

 

Ledamöternas inspel 

- inga inspel under dagens sammanträde.     

      

_____ 

 

     


