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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 71 Dnr 2020-000130  

 

Budgetuppföljning år 2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur-och utvecklingsnämnden godkänner budgetuppföljningen.  

 

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 kommunstyrel-

sen och kommunfullmäktige under juni månad. I budgetuppföljning 

1 ska utöver redovisningen av beräknat budgetutfall, rapporteringen 

endast avse särskilt anmärkningsvärda avvikelser med utgångspunkt 

från den planerade verksamheten. 
 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 4 maj 2020 § 61 

Budgetuppföljning 1 år 2019 för kultur-och utvecklingsnämnden 

(underlag kommer senare)  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 72 Dnr 2020-000009  

 

Åtgärdsprogram för avdelning utbildning 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att godkänna redovis-

ningen samt beslutar att tjänsteskrivelsen den 12 maj 2020 ersätter 

ekonomisk åtgärdsplan. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden gav verksamheten i uppdrag den 23 

april 2020 att skapa ett åtgärdsprogram för det befarade underskottet, 

med redovisning i maj 2020.   

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 4 maj 2020 § 62 

Kultur- och utvecklingsverksmagetens tjänsteskrivelse den 12 maj 

2020      

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 73 Dnr 2020-000115  

 

Uppföljning av Kultur- och utvecklingsnämndens systematiska 

kvalitetsarbete 2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisning av Os-

becksgymnasiets och Vuxenutbildningens systematiska kvalitetsar-

bete vårterminen 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Alla huvudmän inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systema-

tiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 

Syftet och inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara 

att uppfylla de mål som finns för utbildningen i skollagen och i andra 

föreskrifter, nationella mål. Rektorn ansvarar för att kvalitetsarbetet 

vid enheten genomförs och att det systematiska kvalitetsarbetet do-

kumenteras. Förutom huvudman och rektor ska lärare, övrig personal 

och elever medverka i kvalitetsarbetet på enhetsnivå. 

Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras både på huvud-

manna- och enhetsnivå. Om det visar sig att det finns brister i verk-

samheten ska huvudmannen se till att skolan/enheten åtgärdar dessa. 

Brister kan till exempel visa sig vid en uppföljning, genom klagomål 

eller på andra sätt. Huvudmannen är skyldig att ha skriftliga rutiner 

för att kunna ta emot och utreda klagomål mot utbildningen (Skolla-

gen 4 kapitlet 3-8 §§). 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 4 maj 2020 § 63 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 21 april 

2020 

Bilaga, Redovisning av Osbecksgymnasiets och Vuxenutbildningens 

systematiska kvalitetsarbete vårterminen 2020 – Delanalys av nor-

mer och värden samt elevers ansvar och inflytande 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 74 Dnr 18072  

 

Uppföljning kränkande behandling 1/2020 

 

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 

såväl rektorn som huvudmannen till del. Huvudmannen ska även se 

till att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling och 

diskriminering. 

 

Varje lärare eller annan personal som får kännedom om att en elev 

anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling/diskriminering/ 

trakasserier i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta 

till rektorn. Rektorn är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. 

Dessa anmälningar redovisas till nämnden nästkommande möte.     

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 4 maj 2020 § 64 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 28 april 

2020      

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 75 Dnr 2020-000129  

 

Arbetsmiljöredovisning 2019 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur-  och utvecklingsnämnden   har  tagit  del  av  den  årliga  

arbetsmiljöredovisningen och lägger den till handlingarna.   

 

Ärendebeskrivning 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöar-

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

det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar. Hur arbetsmiljöarbetet 

ska hanteras i Laholms kommun framgår ur riktlinjer för Arbetsmiljö 

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 utvecklingsverksam-

heten sammanställs till en gemensam redovisning som behandlas av 

verksamhetens samverkansgrupp. Därefter skickar verksamhetsche-

fen över redovisningen till kommunens personalutskott. Kommun-

styrelsen har till uppgift att följa hur det systematiska arbetsmiljöar-

betet fungerar i kommunen och ska också ta del av redovisningarna. 

Redovisningen ska även överlämnas till respektive verksamhets 

nämnd. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 4 maj 2020 § 65 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 21 april 

2020 

Bilaga, Arbetsmiljöredovisning 2019 för kultur- och utvecklings-

verksamheten 

 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 76 Dnr 2019-000343  

 

Remiss av motion om mottagande av migranter 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

betrakta motionen som besvarad med föreliggande tjänsteskrivelse 

den 14 april 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige, daterad 18 december 2019, fö-

reslår Thomas Lövenbo (SD) och att Laholms kommun ska vägra ta 

emot fler migranter samt att Laholms kommun ska kräva kompen-

sation av staten för de kostnader som staten genom sitt agerande i 

migrationsfrågan åsamkat kommunen. Kommunfullmäktige har re-

mitterat motionen för yttrande till kultur- och utvecklingsnämnden 

samt kommunstyrelsen.  

Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR har begreppen flykting och mi-

grant olika betydelser. Flyktingar är människor som flyr från väp-

nade konflikter eller förföljelse. 1951 års flyktingkonvention defini-

erar vem som är flykting och beskriver de rättigheter som stater bör 

ge dem. Staterna har huvudansvaret för att skydda flyktingar. Mi-

granter väljer att flytta, inte på grund av ett direkt hot om förföljelse 

eller död. Varje land behandlar migranter enligt sina egna lagar för 

invandring. Flyktingar behandlas både enligt nationell lagstiftning 

och internationell rätt. Länder har ett särskilt ansvar mot dem som 

söker asyl i landet eller vid deras gränser.  

Det finns ingen lagstiftning som tvingar en kommun att ta emot mi-

granter, ej heller att inte ta emot. En migrant söker själv bosättning 

och ska själv kunna försörja sig. Således har Laholms kommun ingen 

möjlighet att påverka om migranter väljer att bosätta sig i Laholms 

kommun. Laholms kommun har heller inget ekonomiskt stöd att av-

ropa från staten med hänvisning till migranter. Däremot finns det en 

lagstiftning som påverkar en kommuns mottagande av flyktingar och 

där i lagstiftning om ekonomisk ersättning. När en flykting kommer 

till Sverige som asylsökande kan hen välja att bo i Migrationsverkets 

anläggningsboende (Abo) eller i enskiltboende (Ebo) i en kommun. 

Under tiden flyktingen söker asyl är det Migrationsverket som har 

ansvaret för kostnaderna. Den enskilde asylsökande får ett dagbidrag 

utbetalt (LMA). Vuxna deltar i Migrationsverkets aktiviteter. Barn 

till asylsökande går i de skolor som kommunen erbjuder.  

  Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

Kommunen får i form av schablonbidrag per barn ersättning i efter-

skott för skolkostnaderna. Nyanlända flyktingar med uppehållstill-

stånd kan på eget initiativ bosätta sig i en kommun om boendet är 

ordnat av den enskilde. Detta sker i de flesta fall då en nyanländ bott 

i enskilt boende i en kommun under asyltiden, det vill säga själv ord-

nat sin bostad. Nyanlända som bott i Migrationsverkets boende under 

asyltiden eller tagits emot som kvotflyktingar bosätts via Migrations-

verket, jml Bosättningslagen, ute i en kommun. Hur många som bo-

sätts i varje kommun regleras av det kommuntal som fastställs varje 

år. För Laholms del är kommuntalet 20 personer år 2020. För de flyk-

tingar som är bosatta i en kommun och som har uppehållstillstånd 

utbetalar Migrationsverket ett schablonbidrag, enligt Förordning 

(2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa nyanlända. 

Schablonbidraget utbetalas under de första två åren efter beslut om 

uppehållstillstånd. 

Det är kultur- och utvecklingsverksamhetens uppfattning att kom-

munen inte kan fatta ett beslut om att vägra ta emot migranter och att 

Laholms kommun tar det ansvar inom migrationsområdet som enligt 

lagstiftningen ålagts kommunerna. Det är vidare verksamhetens upp-

fattning att kommunen söker och tar del av de statliga medel som 

lagstiftningen medgör. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 4 maj 2020 § 66 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 15 april 

2020 

Remiss av motion om mottagande av migranter den 23 december 

2019 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Lövenbo (SD) yrkar på bifall till motionen.  

 

Bertil Johansson (LP) yrkar på avslag på motionen.  

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på Thomas Lövenbos (SD), Bertil Johanssons 

(LP) samt beredningsutskottets förslag, och finner att kultur- och ut-

vecklingsnämnden beslutar i enlighet med beredningsutskottets för-

slag till beslut. 

 

  Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts  

 

Reservation  

Thomas Lövenbo (SD) och Anna Nylander (SD) reserverar sig till 

förmån för Thomas Lövenbos (SD) förslag till beslut.  

____ 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige  
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 77 Dnr 2020-000127  

 

Habiliteringsersättning 2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att stimulansbidraget 

används att bibehålla en nivå på dagpenningen som tidigare höjts 

med hjälp av stadsbidrag 2018 och 2019. Habiliteringsersätt-

ningen höjs under tidsperioden januari-juni 2020 med 90 kr/dag. 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att summan kommer att 

betalas ut som en retroaktiv engångssumma i juni månad till bru-

karen. Förutsättningar som gäller för att få extra dagpenning är 

att man deltar aktivt i dagligverksamhet.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att under 2020 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 enligt Lagen (1993:387) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) under 2020. Statsbidraget som ska 

fördelas i riket omfattar totalt 350 000 000 kronor under 2020. Enligt 

Socialstyrelsens fördelningsnyckel kan Laholms kommun rekvirera 

1 166 226 kr. Beloppet är framräknat utifrån antalet deltagare som 

finns i daglig verksamhet enligt LSS i kommunen. Detta innebär att 

socialnämnden kommer att ta del av stimulansbidraget på samma sätt 

som kultur- och utvecklingsnämnden för att skapa likvärdighet för 

den enskilde brukaren som deltar aktivt i daglig verksamhet. För kul-

tur- och utvecklingsnämnden omfattas höjningen för 94 personer 

som deltar aktivt i daglig verksamhet. För perioden januari – juni 

2020 blir den totala summan för den enskilde med en höjning på 90 

kronor per dag 10 170 kronor. Det är av vikt att det finns en medve-

tenhet om att beloppet endast avser år 2020. Ett informationsbrev till 

brukare bifogas skrivelsen. 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 4 maj 2020 § 67 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 24 april 

2020 

Bilaga, Brev till brukare 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Socialnämnden      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 78 Dnr 2019-000010  

 

Kontaktpolitiker 2019-2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar om föreliggande 

gruppindelning enligt tjänsteskrivelse den 12 mars 2020. 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att mötena med kon-

taktpolitiker sker två gånger om året (vår och höst) i samband 

med ett nämndssammanträde. Samtliga tre grupper träffar verk-

samheterna samtidigt vid dessa två tillfällen. 
 

Ärendebeskrivning 

Den 30 januari 2019 § 15 beslutade kultur- och utvecklingsnämnden 

en indelning av kontaktpolitiker inom de tre olika avdelningarna, 

som skull gälla till april 2020. Det beslutades även att kontaktpoliti-

kerna kan avsätta upp till 8 timmar per individ och period samt att 

varje kontaktpolitikergrupp utser en samordnare. 

 

Syftet med kontaktpolitikersystemet är att ledamöter och ersättare 

har ett särskilt ansvar att hålla kontakten med del av verksamheten 

för att: 

- Skaffa sig baskunskaper om verksamhetens villkor och förutsätt-

ningar genom verksamhetsbesök, samtal och egna iakttagelser 

för att kunna förmedla kunskapen vidare till nämnden och till par-

tigrupper. 

- Skaffa sig kunskaper om den del av verksamheten man är kon-

taktpolitiker för så att den kan bli ett bidrag till nämndens gemen-

samma arbete med uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring. 

- Hjälpa till att tydliggöra och förklara nämndens målsättningar 

och resultatkrav för verksamheten. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade den 23 april 2020 § 64 

att bordlägga ärendet till maj 2020. 
 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 4 maj 2020 § 68 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 12 mars 

2020 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 79 Dnr 2019-000336  

 

Remiss av motion gällande lift för funktionshindrade vid kom-

munens utebad 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

bifalla att-sats nr 1 i motionen. 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

ge kultur- och utvecklingsnämnden i uppdrag att göra en utred-

ning kring kostnader och finansiering för en lift för rullstolsburna 

och andra funktionshindrade vid kommunens utebad med svar till 

kommunfullmäktige senast den 30 september 2020. 

3. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

avslå att-sats nr 2 i motionen, i avvaktan på utredning. 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Thomas Lövenbo (SD) 

och Anna Nylander (SD) att det ska göras en utredning kring kost-

nader och finansiering för en lift för rullstolsburna och andra funkt-

ionshindrade vid kommunens utebad. Vidare föreslås att det install-

eras en lift för rullstolsbundna och andra funktionshindrade vid ett 

av kommunens utebad. Kommunfullmäktiges presidium har beslutat 

att motionen remitteras till kultur- och utvecklingsnämnden för ytt-

rande senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni. 

Inom kultur- och utvecklingsverksamheten finns idag fyra kommu-

nala utebad. Dessa ligger i Veinge, Knäred, Vallberga och Våxtorp. 

I Veinge och Knäred finns utöver en stor bassäng även undervis-

ningsbassäng. Alla utebaden saknar lift för rullstolsburna. 

Kultur- och utvecklingsverksamheten ser positivt på att göra en ut-

redning kring kostnader och finansiering för en lift för rullstolsburna 

och andra funktionshindrade vid kommunens utebad. 

Beslut om att installera en lift för rullstolsburna på ett av våra utebad, 

däremot, får en eventuell utredning påvisa. Verksamheten föreslår 

att återkomma med en utredning till kommunfullmäktige senast den 

30 september 2020. 

 

 

  Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 4 maj 2020 § 69 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 21 april 

2020  

Bilaga, Delegationsbeslut från kommunfullmäktiges presidium den 

13 december 2019 

Bilaga, Motion från Sverigedemokraterna den 11 december 2019 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige  
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 80 Dnr 2019-000224  

 

Förstudie förrådsbyggnad, asfaltering och belysning till Bygg-

återvinningen 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att be-

ställa byggnationen enligt föreliggande förstudie den 10 mars 2020.      

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade den 28 augusti 2019 § 97 

att föreslå kommunstyrelsen att beställa en förstudie avseende Bygg-

återvinningen enligt tjänsteskrivelse den 13 augusti 2019 samt att 

kostnaden för förstudie och föreslagna investeringar belastar kultur- 

och utvecklingsnämndens beslutade investeringsmedel. Kommun-

styrelsens ledningsutskott beslutade den 8 oktober 2019 § 207 att be-

ställa en förstudie. Kommunfastigheters styrelse har beslutat att skri-

velsen den 10 mars 2020 är svar på beställd förstudie inför kommun-

styrelsens beslut. Kommunfastigheter menar att eftersom det inte är 

deras fastighet får kommunen själv beställa och genomföra bygg-

nadsarbetena med egna entreprenörer. Bolagets uppgift är att planera 

och kostnadsberäkna åtgärderna åt kommunen som konsult. 

Kommunfastigheter har i samråd med verksamheten tagit fram ett 

underlag för ställningstagande och beslut. De återstående arbetena 

som kvarstår för byggåtervinningen är följande: 

• En plåthall, 10 x 20 meter (eller så stor som det finns utrymme 

till på tomtplatsen) inkl. betongplatta, belysning, hyllsystem. 

• Belysning i 8 containrar. 

• Ytterligare kompletterande asfaltering och underlagsarbete på 

mark närmast den nya hallen. 

Övriga nämnda arbeten i tjänsteskrivelsen från kultur – och utveckl-

ingsverksamheten den 13 augusti 2019 är redan utförda inom bud-

getramen. Det är upp till kommunen att genomföra upphandlingspro-

cessen. De ovannämnda återstående arbetena bedöms inrymmas 

inom denna ram enligt det priser som tagits in.      

 

 

  Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 4 maj 2020 § 70 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 28 april 

2020 

Remiss, förstudie från Kommunfastigheter den 10 mars 2020     
 
 _____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Kommunfastigheter 
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§ 81 Dnr 2020-000135  

 

Laholms kulturplan 2021-2024 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att skicka ut Laholms 

kommuns kulturplan 2021-2024 på remiss till övriga nämnder samt 

berörda kulturaktörer. Svar lämnas till kultur- och utvecklingsnämn-

den senast 31 augusti 2020.      

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kulturplan är till stor del grundad i samtal med kommunens 

invånare, politiker, kulturorganisationer, föreningar och yrkesverk-

samma kulturskapare. De tankar, idéer och konkreta förslag som ut-

kristalliserats genom åren har tillfört ett betydande kunskapsun-

derlag. 

Laholms kulturplan omfattar åren 2021–2024 men är naturligtvis ett 

levande dokument som kommer att kompletteras och utvecklas vid 

behov. Det är viktigt att poängtera att planen endast beskriver VAD 

som ska göras inom kultur, inte HUR arbetet ska genomföras och 

inte hur andra enheter och/eller organisationer ska medverka. Kul-

turplanen interagerar dock med Laholms biblioteksplan och Kultur-

skolans enhetsplan, som är två separata dokument.      

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 4 maj 2020 § 72 

Laholms kommuns kulturplan 2021-2024      

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Barn- och ungdomsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Socialnämnden 

Berörda kulturaktörer 
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§ 82 Dnr 2020-000143  

 

Utbetalning av aktivitetsstöd till föreningar pga covid-19 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur-och utvecklingsnämnden betalar inte ut något förskott av 

aktivitetsbidraget. 

2. Kultur-och utvecklingsnämnden ger verksamheten i uppdrag att 

till juni månads sammanträde ta fram en anpassad modell för ak-

tivitetsbidraget som utbetalas under gängse tid hösten 2020.      

 

Ärendebeskrivning 

Aktivitetsbidraget syftar till att stödja och stimulera föreningars 

verksamhet för barn och ungdomar samt verksamhet för prioriterade 

grupper. Bidrag lämnas med ett belopp per redovisad bidragsberätti-

gad deltagare vid en av föreningen anordnad bidragsberättigad sam-

mankomst.     

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 4 maj 2020 § 72 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 13 maj 

2020      

_____ 
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§ 83 Dnr 2020-000011  

 

Anmälningar år 2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden lägger redovisningen till  

handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Beslut och andra dokument som kommit in till kultur- och utveckl-

ingsnämnden sedan förra sammanträdet. 

 

Beslutsunderlag 

Förteckning den 12 maj 2020 över anmälningar. 

Förteckning den 12 maj 2020 över synpunkter och förslag. 

      

_____ 
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§ 84 Dnr 2020-000006  

 

Anmälan av delegationsbeslut 2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden lägger redovisningen till  

handlingarna. 

      

Ärendebeskrivning 

I enlighet med kommunallagen 6 kap 37-40 §§ får en nämnd uppdra 

åt ett utskott, ledamot, ersättare eller en anställd hos kommunen att 

besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 

ärenden. Beslut som fattats på nämndens vägnar ska i enlighet med 

kommunallagen 6 kap 40 § anmälas till nämnden i den ordning som 

bestäms i nämndens delegationsordning.      
 

Beslutsunderlag 

Förteckning den 12 maj 2020 över delegationsbeslut.     

      

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 85 Dnr 2020-000015  

 

Anmälan om kränkande behandling, diskriminering och trakas-

serier 2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden har tagit del av anmälningarna och 

lägger dessa till handlingarna.      

 

Ärendebeskrivning  

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade den 29 mars 2017 § 47 

att godkänna riktlinjer för åtgärder mot kränkande behandling, dis-

kriminering och trakasserier, med en revidering av dessa riktlinjer 

den 29 augusti 2018 § 121. Enligt Skolverkets allmänna rådarbetet 

mot diskriminering och kränkande behandling (SKOLFS 2012:10) 

bör huvudmannen bland annat se till att det finns en tydlig ansvars-

fördelning för utredningen och att det finns tydliga rutiner för denna. 

Huvudmannen bör även ha system och upprätta rutiner för hur en 

anmälan om kränkande behandling/ diskriminering/trakasserier ska 

göras så att den kommer såväl rektorn som huvudmannen till del. 

Huvudmannen ska även se till att det varje år upprättas en plan mot 

kränkande behandling och diskriminering. Varje lärare eller annan 

personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt 

för kränkande behandling/ diskriminering/ trakasserier i samband 

med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn. Rektorn är 

skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Dessa anmälningar redo-

visas till nämnden nästkommande möte.      
 

Beslutsunderlag 

Anmälningarna redovisas muntligt på sammanträdet. 

_____ 
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§ 86 Dnr 2020-000010  

 

Informationsärenden år 2020  

 

1. Revidering av nämndsplan 2021 

- Diskussion – målområde ”Utbildning, näringsliv och före-

tagsamhet” & ”Trygghet och folkhälsa”. 

Alexandra Fagerström, Andreas Meimermondt,  

Marie Gunnarssson     

 

2. Information från avdelning Utbildning 

- Gemensamt uppdrag KUN & BUN. 

- Syfte: Finna samsyn och ett samordnat arbete som ökar 

måluppfyllelsen och minskar individens utanförskap både 

under tiden som individen är i utbildning men också för att 

minska fortsatt utanförskap i vuxenlivet. 

- Projektmål: Ta fram en optimal och resurseffektiv organise-

ring av arbetet; Samsyn inom BUN och KUN:s uppdrag; 

Samordnat arbete mellan BUN och KUN; Förbättra samar-

betet med andra delar i Laholms kommun som organisation; 

Förbättra samarbetet med externa arbetsgivare. 

- Effektmål: En hållbar skolgång genom alla olika verksam-

heter, från förskolan till gymnasieutbildning; Ökad samsyn 

och samarbete mellan BUN:s och KUN:s olika verksam-

heter; Ökat samarbete mellan BUN och KUN, Laholms 

kommun som organisation och externa arbetsgivare. 

- Tidsplan: Nämndsredovisning i KUN och BUN under föl-

jande månader: maj 2020, januari 2021, maj 2021,  

januari 2022.  

Ingela Månsson, Erik Thor 

 

3. Information från verksamhetschef 

- Lokalbehovsplan ska vara klar i december, men verksam-

heten siktar på att ha ett första utkast klart i augusti/septem-

ber, för att gynnas av den i internbudgetprocessen.  

- Lokaloptimeringsutredningen på Campus Laholm på gång. 

Fysisk omplacering av verksamheter och personal.  

- Vårdutbildningarna har på det stora hela gått bra. En del per-

sonal har behövt stödsamtal/personalåtgärder. Laholms 

kommuns ställningstagande är att arbetsgivaren har rätt att 

fördela arbetet, i detta fall beordra utbildning. Kräver facklig 

förhandling om personal ska in i tjänst (jfr med utbildning-

arna).  

  Forts 
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Forts 

 

- Uppdatering kring studentfirandet: Trafikverket ger ej dis-

pens för balåkning. Studentbalen har ställts in, och verksam-

heten erbjuder en återsamling i höst. En bal kommer ändå att 

genomföras - på initiativ av studenter själva - på Strandho-

tellet. KUN är inte inblandad i detta och har avrått från att 

evenemanget ska ske.  

- Slutförhandling med BUN om skolbiblioteken.  

- Två uppdrag som genomlyses:  överföring av destinations-

utveckling till näringsliv samt att samla ekonomiskt bistånd 

och arbetsmarknadsåtgärder (JobbLaholm) under samma 

huvudman.  

- Sommaravslutning med nämnden efter junis sammanträde.  

- Utmaningar kring feriearbete: SON kan ej ta emot feriear-

bete pga rådande läge, högt söktryck på feriearbete då många 

andra sommarjobb ställs in. Regeringen har tillskjutit ca 0,5 

mkr för att tillsätta fler feriearbetsplatser, men kommunen 

har svårt att hitta platser till ungdomarna.  

- Beachfotbollsevenemanget är i nuläget inte inställt. Beslut 

fattas inom kort.  

Andreas Meimermondt 

 

4. Information från ordförande 

- Varit på möte, tillsammans med avdelningschef Kultur & 

fritid, med Laholms Fotbollsklubb (LFK). LFK uttrycker att 

deras ekonomin rasar, pga rådande situation. Får ej in intäk-

ter som planerat. LFK har lämnat in en skrivelse till nämn-

den där man önskar ekonomiskt stöd från kommunen. Verk-

samheten avvaktar för tillfället att agera tills man tydligare 

ser hur läget blir för fler föreningar.  

Ove Bengtsson 

 

5. Information från kontaktpolitiker 

- Inget att tillägga.  

 

6. Ledamöternas inspel 

- Inget att tillägga.  

      

_____   
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§ 87 Dnr 2020-000105 

 

Tillfälligt avsteg från förseningsavgifter på biblioteket 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar om ett tillfälligt avsteg 

från Laholms kommuns fastslagna regler för förseningsavgifter för 

lån av media från och med 1 juni 2020 till och med 30 juni 2020 i 

enlighet med verksamhetens tjänsteskrivelse den 11 maj 2020.   

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden fattade den 23 mars 2020 § 54be-

slut om att inga förseningsavgifter ska utgå för låntagare som inte 

återlämnar medier i tid under perioden 1 mars till och med 31 maj 

2020. Detta för att låntagare på grund av covid-19-situationen inte 

ska drabbas av förseningsavgifter som resultat av karantän eller ge-

nom ansvarstagande beteende där låntagare med sjukdomssymtom 

väljer att inte återlämna medier i tid av hänsyn till andra i samhället. 

Verksamheten föreslår att avsteget från reglerna för förseningsavgif-

ter förlängs till att omfatta perioden 1 juni till och med 30 juni 2020. 

Sedan 15 april 2020 finns möjligheten att återlämna böcker via kom-

munens transporttjänst. Marknadsföringen av denna tjänst kan inte 

förväntas nå samtliga berörda låntagare, varför verksamheten före-

slår förlängd avgiftsfrihet under juni månad.  

 

Beslutsunderlag 

Redovisades muntligt på sammanträdet 

_____ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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§ 88 Dnr 2020-000146  

 

Deltagande på distans 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämndens ledamöter intygar att samtliga del-

tagare har deltagit på lika villkor under dagens sammanträde.      

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagens 6 kap. 24 § kommunallagen har nämndsle-

damöter rätt att delta i sammanträden på distans, under förutsättning 

av fullmäktige har fattat beslut om detta, vilket kommunfullmäktige 

i Laholms kommun har. 

Distansdeltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid 

samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan delta på lika vill-kor 

i enlighet med kommunallagen och Laholms kommuns riktlinjer för 

sammanträden på distans. 

Kultur- och utvecklingsnämndens ledamöter intygar på fråga från 

ordföranden att så har skett under dagens sammanträde. 

Ledamöter som har deltagit på distans via Teams:  

Angela Magnusson (M).  

 

Ersättare som deltagit på distans via Teams:  

Ingrid Sjöberg (M)     

 

      

_____ 

      

 

 




