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Laholms kommun 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde den 28 oktober 
2019 

 
Protokollet som justerats den 30 oktober 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 30 oktober 2019 

till och med den 22 november 2019 intygas. 

 

 

 

……………………………………………… 

Emelie Eliasson 

Kultur- och utvecklingsverksamheten 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-10-28  
 

Plats och tid Laholms teater, klockan 09.00 – 12.00, 13.00-14.35  

 Lunch (ajournering) klockan 12.00-13.00 

 

 

 

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 (SD)  

 Anna Nylander (SD)  

 

Övriga deltagande  Kent-Ove Bengtsson (MP), ersättare 

 Ingrid Sjöberg (M), ersättare 

 Jörgen Nilsson (KD), ersättare 

 Karl-Fredrik Tholin (S), ersättare 

 Jan Norrman (MED), ersättare 

  

   

 Andreas Meimermondt, verksamhetschef 

 Emelie Eliasson, kommunsekreterare 

 Ingela Månsson, avdelningschef utbildning §§ 129, 131-135, 144 (punkt 1-3) 

 Narcisa Duranovic, ekonom § 129 

 Marie Olsson, §§ 133-135, 141-144 (punkt 1-4, 6)  

 Alexandra Fagerström, verksamhetscontroller/utredare § 144 (punkt 2-3) 

 Ulf Bergström, rektor vuxenutbildning § 144 (punkt 1) 

 Lisette Jakobsson, ferieansvarig §§ 141-144 (punkt 4) 

 Cornelia Svensson, enhetschef JobbLaholm & mottagning nyanlända 

 Jonas Heintz, enhetschef kultur & turism §§-138-140, 144 (punkt 5) 

 Christer Johansson, enhetschef fritid §§ 130, 136-138 

 Kalle Hansson, föreningskonsulent §§ 130, 136-138  

 

Utses att justera Thomas Lövenbo (SD) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 30 oktober klockan 13.00 

 

Paragrafer  §§ 129-144 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Emelie Eliasson 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Ove Bengtsson (C) 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Thomas Lövenbo (SD)
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-10-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 129 Dnr 2019-000005  

 

Ekonomisk rapport år 2019 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen.  

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av kultur- och utvecklingsnämndens ekonomi och 

eventuella avvikelser.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 21 oktober 2019 § 99 

Ekonomisk rapport januari-september 2019 

 

_____ 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-10-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 130 Dnr 2019-000216  

 

Utredning av filialbibliotek  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

avveckla filialbiblioteket i Veinge under 2020, för att ersättas 

med bokbuss.  

2. Under förutsättning av beslutspunkt 1 antas av kommunfullmäk-

tige, beslutar kultur- och utvecklingsnämnden att ge verksam-

heten i uppdrag att undersöka möjligheterna att göra Veinge 

bibliotek till en samlingslokal.  

3. Kultur- och utvecklingsnämndens ger verksamheten i uppdrag att 

införa så kallat ”meröppet”, inklusive ett utbud av samhällsin-

formation, på filialbiblioteken i Knäred och Våxtorp. En tidsplan 

för implementeringen av detta presenteras för beredningsutskot-

tet i november 2019.  

4. Inom kultur- och utvecklingsnämnden hålls budget oförändrad i 

internbudget 2020 för filialbiblioteken.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott beslutade den 

22 maj 2019 § 60 att ge verksamheten i uppdrag att göra en genom-

lysning av effekterna, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt, om 

det skulle ske en avveckling av de tre filialbiblioteken i Veinge, 

Våxtorp och Knäred med redovisning i augusti 2019.  

 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade den 28 augusti 2019 § 99 

att återremittera ärendet och gav verksamheten i uppdrag att utreda 

följande: 

- Konsekvenserna för bokbussen om vi avvecklar tre filialbibliotek 

- Konsekvenserna för bokbussen om vi avvecklar ett filialbibliotek  

- Filialbibliotekens öppettider och sparmöjligheter.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 21 oktober 2019 § 100 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens kompletterande underlag den 

15 oktober 2019 

 

 

 

 

  Forts 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-10-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP): yrkar på avslag. 

 

Magnus Johansson (S), med instämmande av Kerstin Lindqvist (C), 

bifall till beredningsutskottets förslag, men förtydliga i punkt 1 att 

bokbussen kommer ersätta nedläggningen av Veinge bibliotek. 

   

Beslutsgång 

Ordförande frågar på beredningsutskottets förslag till beslut och fin-

ner att kultur- och utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med be-

redningsutskottets förslag till beslut.  

 

Ordförande frågar därefter på Magnus Johanssons (S) och Kerstin 

Lindqvists (C) förslag och finner att kultur- och utvecklingsnämnden 

beslutar i enlighet med Magnus Johanssons (S) och Kerstin Lin-

dqvists (C) förslag till beslut. 

 

Ersättares mening  

Jörgen Nilsson (KD): bifall till beredningsutskottets förslag till be-

slut. Kent-Ove Bengtsson (MP) reserverar sig mot beslutet. 

 

Reservation 

Bertil Johansson (LP) reserverar sig till förmån för eget förslag.  

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige       
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-10-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 131 Dnr 2019-000129  

 

Uppföljning systematiskt kvalitetsarbete - IKE 18/19 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner uppföljning av systema-

tiskt kvalitetsarbete interkommunal ersättning (IKE) för utbildning 

läsåret 18/19.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt skollagen finns det tydliga krav för systematiskt kvalitetsar-

bete. Kraven innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter syste-

matiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera re-

sultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera 

och utveckla utbildningen. Verksamhetens resultat behöver dessu-

tom följas upp, analyseras i förhållande till vad vetetenskap och be-

prövad erfarenhet lyfter fram som betydelsefullt i genomförandet. 

Även vid planering och prioritering av utvecklingsinsatser är det vik-

tigt att ta hänsyn till aktuell forskning. 

Systematiskt kvalitetsarbete handlar om att lokalt utveckla metoder 

för att strukturera och systematisera ett arbete som redan utförs och 

reflektera över vad man gör, i vilket syfte, hur resultaten bedöms och 

används och vilka konsekvenserna blir för både verksamhetens ut-

veckling och för de enskilda eleverna. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 21 oktober 2019 § 101 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 23 sep-

tember 2019 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige      
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-10-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 132 Dnr 16660  

 

Uppföljning anmälan om kränkande behandling, diskriminering 

och trakasserier år 2019 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden lägger redovisningen till handling-

arna.      

 

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. Det beslutades även att på nämndens 

möte under april och oktober månad ska en sammanställning tas fram 

av de utredningar och åtgärder som har delegationsanmälts till nämn-

den. 

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 

Beredningsutskottets protokoll den 21 oktober 2019 § 102 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 11 okto-

ber 2019      

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige      
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-10-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 133 Dnr 2014-000063  

 

Samverkansavtal Båstad & Laholms kommun avseende utbild-

ningsutbud inom gymnasieskolan 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att tillstyrka Samverkans-

avtal Gymnasieutbildningar Båstad och Laholm. Avtalet ska träda i 

kraft den 1 juli 2020 och tillsvidare.  

 

Ärendebeskrivning 

Samverkansavtalet omfattar kommunerna Båstad och Laholm, och 

syftar till att reglera samverkan kring den gymnasiala verksamheten 

som kommunerna är huvudman för. Avtalande parter vill genom 

samverkan erbjuda medborgare ett likvärdigt och attraktivt utbud av 

utbildningar inom avtalsområdet oavsett hemkommun. Laholms 

kommuns medborgare ges således möjlighet att studera inom utbild-

ningar i Båstads kommun. Samverkansavtalet bygger på principer 

om kommunal delaktighet samt en gemensam överblick över utbudet 

av gymnasieutbildningar i samverkansområdet.  

 

Under hela avtalstiden ska samverkande parter föra en kontinuerlig 

dialog kring effekter, nya samverkans- och avtalsområden som kan 

bli aktuella vid en revidering av avtalet.  

 

Finansieras inom Laholms kommuns ram för interkommunala ersätt-

ningar (IKE).  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 21 oktober 2019 § 103 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 19 sep-

tember 2019 

Bilaga, Samverkansavtal gymnasieutbildningar Båstad och Laholm 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Båstads kommun, Bildning och arbete/utbildningsnämnden 

Antagningskansliet i Falkenberg 

Rektorer Osbecksgymnasiet 

Kommunfullmäktige       
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-10-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 134 Dnr 2016-000005  

 

Verksamhetschef för elevhälsans medicinska del samt det medi-

cinska ledningsansvaret för kultur- och utvecklingsnämnden 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att utse Peter Hen-

ninger till verksamhetschef för elevhälsan inom kultur- och ut-

vecklingsnämnden från 1 november 2019.  

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att utse Maria Larsson 

från barn- och ungdomsverksamheten, till medicinsk ledningsan-

svarig och Lex Maria ansvarig för elevhälsans medicinska del i 

gymnasieskolan inom kultur- och utvecklingsnämnden och köper 

därigenom tjänsten av barn- och ungdomsnämnden.  

 

Ärendebeskrivning 

Både i skollagen 2010:800 2 kap. 25, 27–28 §§ och i hälso- och sjuk-

vårdslagen 2017:30 avdelning I-V beskrivs vilka kompetenser och 

ansvar som krävs för att bedriva skola och säkerställa elevens behov 

av kvalitativ personal inom elevhälsan som eleven ska ha tillgång till 

för att tillgodose elevens behov under sin studietid på gymnasie- och 

gymnasiesärskolan. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 21 oktober 2019 § 104 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 27 sep-

tember 2019 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg 

Kommunfullmäktige 

Barn- och ungdomsnämnden 

Rektorer Osbecksgymnasiet 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-10-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 135 Dnr 2019-000151  

 

Förhöjd habiliteringsersättning under perioden juli-december 

2019 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att stimulansbidraget 

används för ytterligare en tillfällig höjning av habiliteringsersätt-

ningen under tidsperioden juli-december 2019 med 40 kr/dag. 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att summan betalas ut 

som en retroaktiv engångssumma i november månad till bruka-

ren. 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 Lag om stöd och service till vissa funktions-

hindrade (LSS) under 2019. Statsbidraget som ska fördelas i riket 

omfattar totalt 350 000 000 kronor under 2019. Enligt Socialstyrel-

sens fördelningsnyckel har Laholms kommun kunnat rekvirera  

1 157 951 kr  fram till första juni och de rekvirerade pengarna beta-

lades ut till personer som har insatsen daglig verksamhet i juni.  

 

Efter 1 juni 2019 har Laholms kommun fått ta del av ytterligare sti-

mulansbidrag som inte har rekvirerats från andra kommuner. Total-

summan för kultur- och utvecklingsnämnden är 486 487kr vilken 

fördelas på 104 personer som har insatsen daglig verksamhet. Den 

totala summan för den enskilde om höjningen blir 40 kr /dag blir max 

4520 kr. Från 2020 utbetalas inget stimulansbidrag från regeringen.  

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

avser år 2019. Ett informationsbrev till brukare bifogas skrivelsen. 

Kultur- och utvecklingsnämnden tar del av stimulansbidraget på 

samma sätt som socialnämnden för att skapa likvärdighet för den en-

skilde brukaren som deltar i dagligverksamhet. 

 

 

   

  Forts 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-10-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

Forts 
 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 21 oktober 2019 § 105 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 4 oktober 

2019 

Bilaga, Förslag till följebrev 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Socialnämnden 

Kommunstyrelsen      
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-10-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 136 Dnr 2019-000279  

 

Ansökan om registrering/godkännande samt startbidrag för X-

cons Laholm 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att inte godkänna eller re-

gistrera X-cons Laholms som en bidragsberättigad förening enligt 

punkt 2 i Laholms författningssamling (LFS) 7.8 3 §. 

 

Ärendebeskrivning 

X-cons Laholm har den 12 september 2019 ansökt om att bli regi-

strerad och godkänd som en bidragsberättigad förening.  

 

Föreningen bildades 2014 och är ansluten till riksorganisationen X-

cons Stockholm och har 2019 20 medlemmar varav alla är över 26 

år. Ändamålet för föreningen är att: 

 

- skapa nya möjligheter och en god miljö för människor som är före 

detta missbrukare och kriminella.  

 

- skapa en trygg miljö för ungdomar som känner sig utanför sam-

hället.  

 

Föreningens verksamhet är huvudsakligen studiecirklar, hjälpa med-

lemmar söka jobb samt skriva CV och personligt brev, ungdomsdi-

sko, nattvandring och föreläsningar. Enligt verksamhetsberättelsen 

kommer föreningen att öppna upp en sektion som ska vara för ung-

domar (unga X-cons Laholm) under 25 år. Föreningen har i nuva-

rande situation ingen lokal men letar efter en. 

 

Verksamheten kan inte besluta om föreningen inom delegationsord-

ningen, då föreningen inte uppfyller kraven inom LFS 7.8, 3§ punkt 

1a eller 1b. Kultur- och utvecklingsnämnden kan efter en särskild 

prövning godkänna föreningar enligt punkt 2 eller 3. X-cons Laholm 

uppfyller kraven i kategori 2 med minst 15 medlemmar och ansluten 

till en riksorganisation. Kultur- och utvecklingsnämnden kan i sam-

band med prövning enligt ovan nämnds punkter 2 och 3 besluta om 

att föreningen endast ska vara bidragsberättigad till viss del.  

 

 

  Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

Forts 
 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 21 oktober 2019 § 108 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 4 oktober 

2019 

Bilaga, Ansökningshandlingar från X-cons Laholm  

Laholms författningssamling (LFS) 7.8 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

X-cons Laholm      
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-10-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 137 Dnr 2019-000096  

 

Utredning kring fördelning av föreningsbidrag samt kartlägg-

ning av föreningsutbud 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att återremittera utred-

ningen till mars 2020, för att fördjupa sig i: 

- antal individer av flickor/pojkar i ålder 7-25 år som engagerar sig 

i föreningslivet av det totala antalet i kommunen.  

- avhopp i föreningslivet. 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade i nämndsplan 2019 att ge 

verksamheten ett uppdrag, utifrån ett jämställdhetsperspektiv och för 

målgruppen barn och unga utreda föredelningen av föreningsbidrag, 

kartlägga föreningsutbudet och deltagandet samt kartlägga nyttjan-

det av det kommunala fritidsutbudet (fritidsgårdar/aktivitetshus, 

simhall, idrottshallar, uteytor mm). Utredningen ska leverera en ut-

förlig redovisning kring hur fördelningen av föreningsbidragen ser 

ut i kommunen, vilket föreningsutbud som finns och hur deltagandet 

ser ut i kommunen samt hur nyttjandet av det kommunala fritidsut-

budet används.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 21 oktober 2019 § 109 

Bilaga, presentation av kartläggning av föreningsbidrag och utbud. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Enhetschef Fritid      
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§ 138 Dnr 2018-000238  

 

Revidering av föreningsbidrag 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige 

att anta föreliggande revidering av Laholms författningssamling 

(LFS) 7.8 med tilläggsändringar enligt punkt 1 och 9 enligt un-

derlaget från remissförfarandet.  

2. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige 

att det reviderade regelverket för LFS 7.8 börjar gälla från och 

med 1 januari 2020 och den tidigare versionen upphör att gälla 

31 december 2019.  

3. Kultur- och utvecklingsnämnden återemitterar föreliggande för-

slag till reviderad Laholms författningssamling (LFS) 7.9 och 

ger verksamheten i uppdrag att föreslå en ersättningsmodell till 

allmänna samlingslokaler som baseras på utnyttjande och/eller 

uthyrningsgrad samt en sammanställning över Laholms kom-

muns borgensåtaganden i förhållande till bygdegårdsförening-

arna, med avstämning i mars och redovisning i maj 2019.  

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden gav den 28 november 2018 § 185 

verksamheten i uppdrag att göra en översyn av det befintliga regel-

verket för stöd till föreningar. Detta skedde mot bakgrund av att olika 

typer av föreningar behandlas olika utifrån det nuvarande regelverket 

och att behov kunde identifieras av att skapa ett harmoniserat, hel-

täckande och inkluderande bidragssystem. 

 

Avdelning Kultur & Fritid har under 2019 arbetat med en översyn av 

alla föreningsbidrag. Denna översyn har kompletterats med en dialog 

med föreningslivet för att beredda perspektiven i så stor utsträckning 

som möjligt. Dialogen har genomförts i form av fokusgrupper på tre 

geografiskt skilda områden i Laholm. Samtliga bidragsberättigade 

föreningar och representanter från alla kommunens samlingslokaler 

har blivit inbjudna, ca. 120 föreningar.  

 

En enkät har även skickats ut till samma målgrupp för att komplettera 

fokusgrupperna med anonyma svar. Svaren från fokusgrupperna, en-

käterna och inkomna förslag till Kultur & Fritid har sedan beaktats i 

det här förslaget.   

Forts 
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Forts    

Verksamheten lämnade ett förslag i september till reviderat regel-

verk som omfattar alla delar av stöd som kultur- och utvecklings-

nämnden tillgängliggör föreningslivet såväl som öppnar upp för stöd 

till verksamhet bedriven i andra än den ideella föreningen som upp-

fyller samma roll som den ideella föreningen i samhällsstrukturen. 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott beslutade dock 

den 18 september 2019 § 91 att skicka ut förslag till revidering av 

föreningsbidrag på remiss till föreningslivet, med redovisning för be-

redningsutskottet i oktober 2019.  

 

Verksamheten har därefter samlat in samtliga remissvar och kom-

pletterande föreliggande förslag med ytterligare förslag/ändringar att 

beakta i revideringen av LFS 7.8 och 7.9.     
 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 21 oktober 2019 § 110 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 16 okto-

ber 2019  

Kultur- och utvecklingsverksamhetens skrivelse med remissvar den 

11 oktober 2019 

Bilaga, sammanfattning av bidrag till allmän samlingslokal 

Bilaga, Kultur- och utvecklingsverksamhetens förslag till LFS 7.8 

den 9 september 2019. 

Bilaga, Kultur- och utvecklingsverksamhetens förslag till LFS 7.9 

den 9 september 2019. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige      
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§ 139 Dnr 2019-000150  

 

Motion om turistforum 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bi-

falla motionen och att ge kultur- och utvecklingsnämnden i uppdrag 

att utreda möjligheterna att implementera och utveckla nya kart-

funktioner och tillgänglighetssymboler på visitlaholm.se samt pre-

sentera ett tillhörande kostnadsförslag, med redovisning för kom-

munfullmäktige i maj 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Kristdemokraterna inkom med en motion till kommunfullmäktige 

den 7 maj 2019 med förslaget att kommunen utreder möjligheterna 

till att utveckla ett nytt mobilt kartstyrt turistforum samt att kommu-

nen utreder möjligheter att koppla samman ett kartstyrt turistforum 

med en tillgänglighetsguide. Kommunfullmäktige remitterade mot-

ionen den 10 maj 2019 till kultur- och utvecklingsnämnden för ytt-

rande senast vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 decem-

ber 2019.  

 

Visitlaholm.se drivs av Laholms kommun, mer specifikt kultur- och 

utvecklingsnämnden, och har som uppgift att belysa och stärka den 

lokala och regionala besöksnäringen. Sajten informerar om lokala 

hotell, boenden, restauranger, butiker, aktiviteter, evenemang och se-

värdheter. Dessa så kallade ”intressepunkter”– inklusive evene-

mangen i evenemangskalendern – är i dag kopplade till Google 

Maps, vilket gör att besökaren med ett enkelt klick kan se restaurang-

ens, evenemangets m.m. exakta position. Därifrån kan besökaren se-

dan navigera sig vidare i närområdet, via Googles informationsrika 

kartor. Varje intressepunkt på visitlaholm.se har också en egen text-

ruta, där exempelvis tillgänglighetsfrågor skulle kunna belysas, men 

är inget som finns inlagt idag.  

 

Tidigare kunde sajtens besökare navigera sig fram över kommunen 

via 360-gradersbilder, där de olika orternas intressepunkter var ut-

placerade i vyerna, liknande det som efterfrågas i Kristdemokrater-

nas motion. Detta skulle visa sig inte vara särskilt användarvänligt. 

De flesta besökarna på sajten var intresserade av att få snabba och 

överblickbara tips på alla typer av aktiviteter, sevärdheter, boenden 

och evenemang.  

  Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

Sajten byggdes därför om 2018 för att bli mer överblickbar och mo-

bilvänlig. Sedan dess har antalet besökare på visitlaholm.se ökat. 

Verksamheten tror inte att folk väljer – eller bör välja – visitla-

holm.se om de vill navigera sig fram via en karta. Vill de ändå göra 

det finns kartfunktionen Google Maps, som är sammankopplad med 

sajtens intressepunkter. Det går förvisso att skapa ett eget lager med 

utplacerade ”intressenålar” ovanpå Googles kartor. Problemet med 

en sådan lösning är att den kräver underhåll, samt att alla sevärdheter, 

restauranger, butiker m.m. redan är utplacerade i kartan – av Google. 

Verksamheten har varit i kontakt med företaget som programmerade 

visitlaholm.se som menar att det är möjligt att implementera andra 

intressanta funktioner med kartan, exempelvis avståndsmätning 

(mellan olika sevärdheter och aktiviteter etc.) och röststyrning.  

 

Kultur- och utvecklingsverksamheten föreslår att få i uppdrag att ut-

reda kartfunktioner och synliggörande av tillgänglighetssymboler på 

visitlaholm.se, med redovisning till kommunfullmäktige i maj 2020. 

Kostnaderna för att implementera och underhålla det som utred-

ningen resulterar i är inte givet att det finns inom kultur- och utveckl-

ingsnämndens budgetram. Nämnden kommer därmed även att pre-

sentera en kostnadsbild i samband med utredningen.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 21 oktober 2019 § 111 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 3 sep-

tember 2019 

Remiss av motion från kommunfullmäktige den 10 maj 2019  

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige      
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§ 140 Dnr 2019-000290  

 

Statlig utställningsgaranti för Teckningsmuseet 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att 

beställa av Kommunfastigheter en säkerhetsuppdatering på Teck-

ningsmuseet för att nå statlig utställningsgaranti.  

2. Säkerthetsuppdateringen ska vara klar under 2020, för att Teck-

ningsmuseet ska kunna söka statlig utställningsgaranti inför 

2021.  

 

Ärendebeskrivning 

Teckningsmuseet är nordens enda museum för teckningskonst. Mu-

seets ambition är att lyfta fram teckningen som konstart och vara ett 

forum för såväl nya strömningar som historiska återblickar. Här visas 

utställningar av nordiska och internationella konstnärer, samt verk ur 

den egna samlingen. Den publika verksamheten bjuder även på 

workshopar, föredrag, konserter och pedagogisk verksamhet för sko-

lan. En begränsning vid de tillfälliga utställningarna är att försäk-

ringspremierna för inlån av konstverk blir dyra med nuvarande sä-

kerhetsnivå vilket reducerar urvalet. Är konstnärens verk för ”dyra” 

har museet helt enkelt inte råd med försäkringspremien. I snitt ligger 

värdet för nuvarande inlån kring 1-2 miljoner kronor. 

 

Den som arrangerar en tillfällig utställning i statlig, kommunal eller 

privat regi kan ansöka om att få en statlig garanti som täcker kostna-

der för eventuella skador på eller förlust av föremål. Garantin hante-

ras av Kammarkollegiet. Avgiften för arrangören motsvarar 0,5 pro-

mille av det sammanlagda garantibeloppet, lägst 1000 kronor och 

högst 100 000 kronor. 

Den som söker om garantin kan endast få den om: 

1. Den som söker bedriver utställningsverksamhet utan vinstsyfte. 

2. Utställningen har ett väsentligt kulturellt värde. 

3. Säkerhetskrav uppfylls som är nödvändiga för att undvika skada 

eller förlust av föremål. 

 

Redan 2016 genomfördes en säkerhetsanalys över Teckningsmuseet 

av Arne Nilsson som är specialiserad säkerhetskonsult på företaget 

ANS Säkerhet AB för att nå statlig utställningsgaranti och den pekar 

bland annat på att det behövs nytt larmsystem, jalusier, pollare, galler 

mm. för att uppfylla Kammarkollegiets kravspecifikation. 

  Forts 
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Forts 

För att få en fullständig statlig garanti skulle det vara en väldigt stor 

och dyr åtgärd med bland annat nya skyddsfönster som skulle kosta 

flera miljoner. Men för en begränsad garanti innefattande inlån till 

ett värde av 50 miljoner kronor kan åtgärder göras för uppskattnings-

vis 800 000 kronor efter samråd med Kommunfastigheter och säker-

hetskonsult. 

 

För Teckningsmuseet skulle det innebära att verksamheten inte be-

höver fokusera på värdet av inlånen i första hand, utan låta den konst-

närliga kvalitén få styra fullt ut. Det medför också troligtvis ett ännu 

större lokalt och regionalt intresse, men även större uppmärksamhet 

nationellt och internationellt. 

 

Då investeringen betingar mer värde än 250 000 kronor måste be-

ställningen till Kommunfastigheter beslutas av kommunstyrelsen. 

För kultur- och utvecklingsverksamheten skulle investeringen inne-

bära en hyreshöjning i storleksordningen 30 000 kronor per år. Sä-

kerhetsuppdateringen slutförs under 2020 för att verksamheten ska 

kunna söka statlig utställningsgaranti inför 2021. 

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 21 oktober 2019 § 112 

Kultur-och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 26 sep-

tember 2019 

Säkerhetsanalys Teckningsmuseet av Arne Nilsson 28 april 2016 

(konfidentiell) 

Länk, https://www.kammarkollegiet.se/om-oss/vara-uppgifter/for-

teckning-over-vara-uppgifter/statlig-utstallningsgaranti 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 20 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-10-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 141 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 21 oktober 2019 över anmälningar. 

Förteckning den 21 oktober 2019 över synpunkter och förslag.           

_____ 
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§ 142 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 21 oktober 2019 över delegationsbeslut.    

_____ 
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§ 143 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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§ 144 Dnr 2018-000268  

 

Informationsärenden/diskussionsärenden år 2019 

 

1. Information från avdelning utbildning 

- Information från enhet Vuxenutbildning:  

Lagar, processen (från ”vad, via ’”hur”, till ”mål”), nuläge. 

Ulf Bergström  

 

2. Genomgång av nyckeltal från uppföljning 2  

- innebörden av nyckeltalen och hur de kan konkluderas. 

Andreas Meimermondt, Alexandra Fagerström  

 

3. FGTE fortsättning  

- Uppdrag som kom från beredningsutskottet den 17 juni 2019 § 68 

- Forskningsfråga - ”en go känsla i magen” 

- Förbättringsområden  

- Pågående arbete med anledning av resultatet.  

Alexandra Fagerström 

 

4. Ferierapport 2019 

- Mål och syfte: att alla ungdomar folkbokförda i Laholms lommun ska haft 

ett arbete innan gymnasietiden är över. 

- Resultat: 94% av ungdomarna svarade att de trivdes bra eller mycket bra 

med sitt feriearbete 2019. Alla registrerade ungdomar fick erbjudande om 

feriearbete 

- Statistik 

Lisette Jakobsson, Marie Olsson 

 

5. Förhållningssätt till professionell kultur 

- Frågan behöver lyftas då det ser väldigt olika ut i de halländska kommu-

nerna angående stöd och/eller bidragssystem till professionella kulturutö-

vare. Behöver reflektera över vad vi i Laholm vill.  

- Idag finns det indirekt stöd till professionell kultur, genom exempelvis 

Teckningsmuseet och Laholms teater. Men det finns ej direkt kulturstöd.  

- I det reviderade förslaget till LFS 7.8 kan stöd ges till professionella kultur-

företag och privatpersoner.  

Jonas Heintz, Andreas Meimermondt 

 

6. Sammanträdesplan 2020  

- Förslag till sammanträdesplan presenteras.  

Ove Bengtsson, Emelie Eliasson  

 

Forts 
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Forts 

 

7. Dataskyddsombudets granskningsrapport  

- Granskningen som genomfördes i våras har resulterat i en rapport från data-

skyddsombudet, men en rad slutsatser och rekommendationer. Ej riktat till 

specifika nämnder, utan till kommunen som helhet.  

- Följande rättelse har gjorts: att kultur- och utvecklingsnämnden har register-

förtecknare, vilket ej framgick i den rapport som skickades ut.   

Emelie Eliasson  

 

8. Information från verksamhetschef 

- Utvecklingsprojekt inom avdelning arbetsmarknad och avdelning utbild-

ning. Kommer troligtvis innebära strukturförändringar.  

- Ett första förslag till internbudget kommer att presenteras nästkommande 

nämnd.  

- Arbetet med internbudget och verksamhetsplan har fungerat väldigt bra.   

- Förtydligande av stabens roller och ansvar. Presenteras för verksamheten i 

november.  

- Wiveka Ekeblad börjar som Avdelningschef Kultur & fritid den 4 nov.  

- Passivhuskonferensen har fått överväldigande positiv respons. En del ge-

nomslag i media, framför allt inom specifika branscher och nischer.  

Andreas Meimermondt 

 

9. Information från ordförande  

- Passivhuskonferensen var lyckad. Ca 40 utställare. Glänningehallen var op-

timal lokal för konferens. Invigning av konstverk och Glänningehallen samt 

mottagande av certifiering.  

- Elevärende på gång som beredningsutskottet behöver hantera.  

Ove Bengtsson 

-  

10. Information från kontaktpolitiker 

- Inget att tillägga.  

 

11. Ledamöternas inspel 

- Inga inspel.  

      

_____ 

 

      

 

 




