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Emelie Eliasson 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 
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……………………………………………… 

Emelie Eliasson 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (27) 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-09-21  
 

Plats och tid Räddningstjänstens utbildningslokal, klockan 08.30– 11.45, 12.45-15.30 

 

 

Beslutande Ove Bengtsson (C), ordförande 

 Angela Magnusson (M) (via Teams) 

 Magnus Johansson (S)  

 Elvis Begic (L)  

 Birgitta Fritzon (S)  

 Bertil Johansson (LP)  

 Thomas Lövenbo (SD)  

 Maj-Lis Jeppsson (SD) 

 Ingrid Sjöberg (M) (via Teams) 

 

Övriga deltagande  Kent-Ove Bengtsson (MP), ersättare 

 Jörgen Nilsson (KD), ersättare 

 Karl-Fredrik Tholin (S), ersättare 

 Jan Norrman (MED), ersättare  

   

 Andreas Meimermondt, verksamhetschef 

 Emelie Eliasson, kommunsekreterare 

 Narcisa Duranovic, ekonom §§ 120-121 

 Flakrim Osmani, verksamhetscontroller § 120 

 Ingela Månsson, avdelningschef utbildning §§ 122,  137 (punkt 1-2) 

 Erik Thor, avdelningschef grundskola BUN § 137 (punkt 2) 

 Fredrik Olsson, t.f. enhetschef Kulturskolan § 137 (punkt 1) 

 Ulf Bergström, rektor Vuxenutbildning § 122 

 Marie Olsson, avdelningschef arbetsmarknad §§ 128-129, 137 (punkt 6) 

 Wiveca Ekeblad, avdelningschef kultur & fritid §§ 123-127, 137 (punkt 3-5) 

 Carl-Fredrik Stefansson, föreningskonsulent § 124 

 Reino Jakobsson, landsbygdsutvecklare § 125 

 Jonas Heintz, enhetschef kultur & turism §§ 126-127, 137 (punkt 3-4) 

 Thérèse Ehrenborg, kultursekreterare §§ 127, 137 (punkt 3) 

 Nathalie Sandberg, destinationsutvecklare § 137 (punkt 4) 

 Marie Erge, enhetschef bibliotek § 137 (punkt 5) 

 

 

Utses att justera Elvis Begic (L) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 28 september 2020 klockan 13.00 

 

Paragrafer  §§ 120-138 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Emelie Eliasson 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Ove Bengtsson (C) 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Elvis Begic (L)
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-09-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 120 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.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 september 2020 § 97 

Budgetuppföljning 2 år 2019 för kultur-och utvecklingsnämnden      

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige      
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-09-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 121 Dnr 2020-000181  

 

Hyror och avgifter 2021 inom Kultur- och utvecklingsnämndens 

verksamheter 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

anta föreliggande förslag till hyror och avgifter inom kultur- och ut-

vecklingsnämndens verksamhetsområde att gälla från och med den 

1 januari 2021.      

 

Ärendebeskrivning 

I samband med upprättande av budget för nästkommande år görs en 

översyn av gällande hyror och avgifter inom kultur- och utvecklings-

nämndens verksamheter.      

      

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottet protokoll den 14 september 2020 § 98 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 4 sep-

tember 2020 

Bilaga, Kultur- och utvecklingsverksamhetens förslag till hyror och 

avgifter för 2021 

Bilaga, Jämförelse Hyror och avgifter 2015-2020      

      

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige      
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-09-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 122 Dnr 2020-000058  

 

Uppföljning av samhällsorientering 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden lägger redovisning till handling-

arna.   

 

Ärendebeskrivning 

Lag (2013:156) om samhällsorientering (SO) för vissa nyanlända in-

vandrare innehåller bestämmelser om kommuners ansvar att erbjuda 

samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. I Laholms kom-

mun genomförs SO av Vuxenutbildningen inom kultur- och utveckl-

ingsnämndens verksamhet. 

 

LFS 3.6, Arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser samt 

integration:  

§6 -svara för mottagande, samhällsorientering och annan medverkan 

i etableringsinsatser för nyanlända invandrare som åvilar kommunen 

med undantag av mottagande och boende för ensamkommande barn. 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens har beslutat att samhällsoriente-

ringen skall redovisas årligen i september.  

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 september 2020 § 99  

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 3 sep-

tember 2020 

_____ 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-09-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 123 Dnr 2018-000238  

 

Översyn av bokningssystem  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade den 27 februari 2020 § 

21 att verksamheten skulle vidta en rad åtgärder med syfte att skapa 

ett mer enhetligt bokningssystem. Nämnden beslutade även att verk-

samheten skulle återkomma i september 2020 för att beskriva effek-

terna av förändringarna och föreslå eventuella fortsatta  

åtgärder.      

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 september 2020 § 100 

Redovisas muntligt på sammanträdet.  

 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-09-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 124 Dnr 18853  

 

Revidering av bidrag till allmänna samlingslokaler (LFS 7.9) 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

anta föreliggande förslag till revidering av Laholms författnings-

samling (LFS) 7.9 med ändringen i § 7 f) att föreningarna ska ha 

minst 20 000 kr/år i hyresintäkter för att ta del av bidrag.  

2. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

det reviderade regelverket för LFS 7.9 (inkl. ovan ändring) börjar 

gälla från och med 1 januari 2021 och den tidigare versionen upp-

hör att gälla 31 december 2020.  

3. Under förutsättning att punkt 1 antas, föreslår kultur- och ut-

vecklingsnämnden kommunfullmäktige att det reviderade regel-

verket används för beslut gällande bidrag till allmänna samlings-

lokaler år 2021.      

 

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.  

Tjänstemän från avdelning Kultur & Fritid har sedan dess arbetat 

med en översyn av bidraget till allmänna samlingslokaler. Denna 

översyn har kompletterats med en dialog med föreningslivet för att 

beredda perspektiven i så stor utsträckning som möjligt. Dialogen 

med berörda föreningar har genomförts i form av två remissförfa-

rande, ett i september 2019 och ett i maj-juni 2020. 2019 hölls även 

fokusgrupper med samtliga bidragsberättigade föreningar och repre-

sentanter från alla kommunens samlingslokaler var inbjudna. Samt-

liga remissvar och åsikter i fokusgrupperna har beaktats i detta för-

slag.  

Verksamheten lämnade ett förslag i september till reviderat regel-

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

nämnden tillgängliggör föreningslivet. Kultur- och utvecklings-

nämndens beredningsutskott beslutade dock den 18 september 2019 

§ 91 att skicka ut förslag till revidering av föreningsbidrag på remiss 

till föreningslivet, med redovisning för beredningsutskottet i oktober 

2019.  

  Forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-09-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

 

Kultur -och utvecklingsnämnden återremitterande verksamhetens 

förlag den 28 oktober 2019. Med ny avstämning i mars 2020 och 

redovisning i maj 2020. Den 23 april 2020 beslutade Kultur-och ut-

vecklingsnämnden att senarelägga ärendet till september 2020.       

      

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 september 2020 § 101 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 1 sep-

tember 2020 

Bilaga, Kultur- och utvecklingsverksamhetens förslag till LFS 7.9  

Bilaga, Kultur- och utvecklingsverksamhetens remissvar som in-

kommit till kultur- och utvecklingsnämnden gällande revidering av 

bidrag till allmänna samlingslokaler 2020 

Bilaga, Resultat 2018 av bidrag till allmän samlingslokal 

Bilaga, Omvärldsbevakning 2020, samt kompletterande lokaler     

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP) föreslår att återremittera ärendet för att se över 

regelverket så att samtliga föreningar ska ha större chanser att över-

leva i framtiden.   

 

Magnus Johansson (S), med instämmande från Thomas Lövenbo 

(SD), föreslår att sänka kravet på hyresintäkter (§ 7 punkt f), till 

20 000 kr/år. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på Bertil Johanssons (LP) förslag om återremiss 

och finner att kultur- och utvecklingsnämnden avslår detsamma.  

 

Ordförande frågar därefter på Magnus Johansson (S) m.fl. förslag 

och finner att kultur- och utvecklingsnämnden beslutar i enlighet 

med Magnus Johansson (S) m.fl. förslag.  

 

Reservationer 

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

 

 

 

 

  Forts 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-09-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

 

Ersättares mening 

Jörgen Nilsson (KD), Kent-Ove Bengtsson (MP), Karl-Fredrik 

Tholin (S), Jan Norrman (MED): bifall till Magnus Johansson (S) 

m.fl. förslag.  

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige      
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-09-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 125 Dnr 2016-000204  

 

Motion om Lilla Tjärby sjö som rekreationsplats 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen.  

 

Ärendebeskrivning 

Utifrån en motion från Socialdemokraterna den 16 november 2016 

med förslag att utreda och kostnadsberäkna anläggning av slinga runt 

hela eller delar av Lilla Tjärby sjö, iordningställande av gym och 

badplats remitterade kommunfullmäktiges presidium ärendet för ytt-

rande till kultur- och utvecklingsnämnden med svar i maj 2017. Kul-

tur- och utvecklingsnämnden beslutade den 29 mars 2017 § 39 att ge 

fritidsenheten i uppdrag att kostnadsberäkna och utreda anläggande 

av grillplatser, enklare utegym, badplats samt en mindre motions-

slinga på kommunens ägda mark vid Lilla Tjärby sjö, samt att föreslå 

kommunfullmäktige att förklara motionen be-svarad. Kommunfull-

mäktige förklarade den 25 april 2017 §58 motionen besvarad med 

hänvisning till kultur- och utvecklingsverksamhetens uppdrag. Efter 

utredning gjorts av verksamheten, beslutade kultur- och utvecklings-

nämnden den 25 oktober 2017 § 146 att anlägga motionsslinga, ute-

gym med belysning och grillplats i anslutning till Lilla Tjärby Sjö 

och ta med detta i budgetarbetet för år 2019. Kostnaden för detta be-

räknas till cirka 360 000 kr. Verksamheten fick i uppdrag att under 

2019 undersöka möjligheten att anlägga motionsslinga inom befint-

lig ram. Under det arbetet togs kontakt med landsbygdsutvecklaren 

som såg möjligheten att inom ramen för den så kallade Tätorts-

pengen bekosta anläggning och byggnation av slinga, grillplats mm. 

Dialog har förts mellan landsbygdsutvecklare och byalag där man 

har kommit överens om att använda tätortspengen för att finansiera 

rekreationsplatsen inklusive slingan.  

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade den 22 juni 2020 § 90 att 

återta tidigare beslut den 26 oktober 2017 § 146 om att finansiera 

anläggande av slinga och utegym inom ram vid Lilla tjärby, då det 

finansieras inom ramen för landsbygdsutveckling. Nämnden beslu-

tade också att processen med Lilla tjärby rekreationsplats redovisas 

i september 2020      

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 september 2020 § 102 

Redovisas muntligt på sammanträdet.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 126 Dnr 2020-000135  

 

Laholms kulturplan 2021-2024 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

anta förslag till Laholms kulturplan med uppdaterade ändringar att 

gälla från 1 januari 2021 till 31 december 2024.      

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kulturplan ska respektera kulturens egenvärde och främja 

ett aktivt och mångfacetterat kulturliv för alla människor i alla åldrar. 

I förlängningen kommer det att stärka Laholms identitet, attraktions- 

och utvecklingskraft och bidra till kommunens övergripande vision: 

”I Laholm vill vi bli fler för en starkare framtid. Här förenas livskva-

litet och tillväxt för en hållbar utveckling”.  

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. Kulturplanen presenterades för kultur- och utvecklingsnämn-

den på sammanträdet den 18 maj 2020 där det beslutades att skicka 

ut densamma på remiss till övriga nämnder samt berörda kulturaktö-

rer med svar senast 31 augusti.  

Verksamheten har tagit de inkomna yttrandena i beaktande och sva-

rat på dem i sin helhet i medskickad bilaga.      

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 september 2020 § 103 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 4 sep-

tember 2020 

Förslag på Laholms kulturplan 2021-2024 

Bilaga, Svar på inkomna remisser           

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 127 Dnr 2020-000171  

 

Konstnärlig gestaltning - Mumindalens förskola/Skottorpssko-

lan 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att teckna avtal med konst-

nären Jonathan Josefsson att utföra konstnärlig gestaltning av Skot-

torpsskolan/Mumindalens förskola enligt godkänd skiss till en kost-

nad av 535 000 kronor exkl. moms.  

 

Ärendebeskrivning 

Vid ny- och tillbyggnation av Skottorpsskolan/Mumindalens för-

skola har avsatts %-andelar av byggkostnaden till konstnärlig ge-

staltning enligt riktlinjer antagna i kommunfullmäktige 2017 § 69. 

Den avsatta summan uppgår till 700 000 kronor exklusive moms. 

När konstkonsultarvode, skissarvode och byggtekniska merkostna-

der är fråndragna återstår 535 000 kronor till utförandet av ett bygg-

nadsanknutet konstverk. Ett utförandekontrakt på denna summa skall 

genom kultur- och utvecklingsnämnden tecknas med en konstnär. 

 

Uppdraget har under vintern upphandlats av kulturkontoret i enlighet 

med LOU:s regler för direktupphandling. Den av kultur- och ut-

vecklingsnämnden den september 2016 §117 antagna arbetsord-

ningen för direktupphandling av konstnärlig gestaltning på skolor 

har följts. 

 

Samtliga parter, den så kallade konstgruppen, byggprojektledaren 

och arkitekten, har varit eniga om att låta gestalta en av ytterväggarna 

på den nya byggnaden. Detta innebär att verket inte bara kan ses av 

skolans elever och personal utan att det, som en bonuseffekt, även 

blir ett offentligt konstverk för hela byn.   

 

Då byggkostnaderna för Skottorpsskolan/Mumindalens förskola in-

neburit att den enligt riktlinjerna maximala summan för konstnärlig 

gestaltning avsatts, har detta möjliggjort att två konstnärer med vitt 

skilda uttryckssätt, kunnat utföra parallella skissförslag. Ett av skiss-

förslagen har av den så kallade konstgruppen, i samråd med bygg-

projektledaren som representant för fastighetsägaren, utvalts som det 

som bäst motsvarar de uppsatta kriterierna.  

 

  Forts 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-09-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 september 2020 § 104 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 31 au-

gusti 2020 

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  

 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 128 Dnr 2020-000127  

 

Habiliteringsersättning 2020 

 

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 13 kr/dag.  

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att summan kommer att 

betalas ut som en retroaktiv engångssumma i november månad 

till brukaren. Förutsättningar som gäller för att få extra dagpen-

ning 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 har 

Laholms kommun kunnat rekvirera 1166 226 kr fram till första juni 

och de rekvirerade pengarna betalades ut till personer som har insat-

sen daglig verksamhet i juni. 

Efter 1 juni 2020 har Laholms kommun fått ta del av ytterligare sti-

mulansbidrag som inte har rekvirerats från andra kommuner. Total-

summan för kultur- och utvecklingsnämnden är 131 705kr och till-

sammans med 41 888kr som är kvar av vårens utbetalning blir det 

sammanlagt 173 593kr kvar att fördela till dem som har insatsen dag-

lig verksamhet. Den totala summan för den enskilde om höjningen 

blir 13 kr /dag, blir max 1469kr. Det är av vikt att utbetalningen end-

ast avser år 2020. Ett informationsbrev till brukare bifogas skrivel-

sen. 

 

  Forts 
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Forts 

 

Beloppet är framräknat utifrån antalet deltagare som finns i daglig 

verksamhet enligt LSS i kommunen. Detta innebär att socialnämn-

den kommer att ta del av stimulansbidraget på samma sätt som kul-

tur- och utvecklingsnämnden för att skapa likvärdighet för den en-

skilde brukaren som deltar aktivt i dagligverksamhet.      

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 september 2020 § 105 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 4 sep-

tember 2020 

Bilaga, brev till brukare 

      

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Socialnämnden      
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§ 129 Dnr 2020-000165  

 

Gemensamt uppdrag - KUN/SON ang. ekonomiskt bistånd 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att lägga rapporten till 

handlingarna och överlämna den till kommunstyrelsen.      

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden och kultur- och utvecklingsnämnden ser med stor 

oro på kostnadsutvecklingen när det gäller utbetalningen av det eko-

nomiska biståndet. Analysen visar också att Laholms kommun kunde 

och borde ligga på en lägre samlad kostnadsnivå för ekonomiskt bi-

stånd. 

2018 påbörjades en gemensam process mellan verksamheterna i so-

cialnämnden och i kultur- och utvecklingsnämnden för att individen 

snabbare ska nå självförsörjning via arbete och det ekonomiska bi-

ståndet minska. Utbetalningen av det ekonomiska biståndet var sam-

manlagt lägre 2019 än 2018 men takten i minskningen behöver öka. 

Verksamheterna arbetar vidare utifrån fortsatta och planerade åtgär-

der som redovisats i ”Rapport om åtgärder för att minska kostna-

derna för ekonomiskt bistånd” 2020-03-27:  

• Fortsatt genomlysning av processen med fokus på arbetsmarknads-

insatser  

• Ändring i riktlinjer gällande nödprövning utifrån genomförd ge-

nomlysning av ekonomiskt bistånd  

• Fortsatt nära samverkan över nämndsgränserna och mellan de båda 

enheterna. 

• Fokus på att öka antalet praktikplatser för målgruppen från ekono-

miskt bistånd. 

• Kravställning på leverans av RPA och digitala lösningar inom 

handläggningen för ekonomiskt bistånd. 

Enligt uppdrag sker en första rapport i september 2020.      

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 september 2020 § 107 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 4 sep-

tember 2020 

Bilaga, Kultur- och utvecklings- samt socialverksamheternas redo-

visning av nyckeltal          

_____      
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§ 130 Dnr 2020-000197  

 

Utredning gemensamt skolkontor 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att lägga 

utredningen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden framförde i nämndsplan 2018 möj-

ligheten till en översyn att skapa ett gemensamt utbildningskontor, 

som handlägger kommunens samlade utbildningsformer. Anled-

ningen till gemensamt skolkontor var då möjligheterna att hantera 

gemensamma frågor och att det skulle minska risken för dubbelar-

bete och öka kvalitén på stödet till ansvariga nämnder. Kommunsty-

relsen beslutade utifrån detta i Riktlinjer och direktiv för nämndernas 

arbete med nämndsplan och budget för år 2020 att kultur- och ut-

vecklingsverksamheten respektive barn- och ungdomsverksamheten 

under 2020 skall genomföra en utredning om möjligheterna att eta-

blera ett gemensamt skolkontor samt att redovisa denna utredning för 

kommunstyrelsen.  

 

Det är barn- och ungdomsverksamhetens och kultur- och utveckl-

ingsverksamhetens samlade bedömning att det inte är ekonomiskt, 

kvalitativt eller organisatoriskt gynnsamt för Laholms kommun att, 

inom nuvarande struktur, etablera ett gemensamt skolkontor.    

På sikt kan det finnas fördelar med att placera samtlig utbildnings-

verksamhet under en och samma huvudman/nämnd. Detta har dock 

även betydande nackdelar i att kopplingen mellan de skolformer som 

ligger under KUN och arbetet med arbetsmarknadsfrågor försvagas.  

Verksamheterna ser positivt på de processer som inletts kring sam-

ordning, samverkan och möjligheten att dela tjänster och ser fram 

emot att arbeta vidare med det perspektivet i syfte att vidareutveckla 

detta samarbete utifrån de behov som respektive verksamhet indivi-

duellt identifierat och där samordning gynnar båda organisationerna 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 september 2020 § 108 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 20 au-

gusti 2020 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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§ 131 Dnr 2019-000180  

 

Ändring i kommunens förvaltningsorganisation samt tydliggö-

rande av ansvar och befogenheter i organisationsfrågor 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att lämna verksamhetens 

tjänsteskrivelse den 7 augusti 2020 som yttrande avseende ändringar 

i kultur- och utvecklingsnämnden reglemente med anledning av ny 

förvaltningsorganisation.   

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 9 juni 2020 § 136 

remitterat till kultur- och utvecklingsnämnden att senast den 25 sep-

tember 2020 inkomma med ett yttrande avseende föreslagna föränd-

ringar i kultur- och utvecklingsnämnden reglemente med anledning 

av införandet av ny förvaltningsorganisation och inrättandet av en 

samhällsbyggnadsförvaltning. 

Verksamhetschefen har sammanställt ett förslag till yttrande för 

nämnden att ta ställning till.                      

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 september 2020 § 109 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den  

7 augusti 2020 

Remiss kommunstyrelsen den 9 juni 2020 § 136      

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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§ 132 Dnr 2018-000183  

 

Revidering av kultur- och utvecklingsnämndens delegationsord-

ning 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden antar reviderad delegationsordning 

för kultur- och utvecklingsnämnden.  

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med kommunallagen 6 kap. 37-23 § får en nämnd uppdra 

åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i vissa 

ärende eller viss grupp av ärende. Det finns ärenden i enlighet med 

kommunallagen 6 kapitel 38 § som en nämnd inte får delegera, detta 

är bland annat verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kva-

litet. Utifrån kommunallagen har den anställde som beslutar på 

nämndens vägnar en obligatorisk anmälningsskyldighet, och det är 

nämnden som bestämmer i vilken ordning detta ska ske. 

 

Delegationsordningen är ett levande dokument och behöver revide-

ras i samband med förändringar i organisationen.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 september 2020 § 110 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 3 sep-

tember 2020 

Bilaga, Förslag på revidering för delegationsordning för kultur- och 

utvecklingsnämnden 

 

_____ 
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§ 133 Dnr 2020-000170  

 

Svar på inkommande skrivelser till kultur- och utvecklings-

nämnden 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att skicka föreliggande 

skrivelse som svar till Åke Sintring.        

 

Ärendebeskrivning 

I en skrivelse till kommunstyrelsen, som delgavs kultur- och utveckl-

ingsnämnden att hantera, föreslår Åke Sintring att Laholms konst-

verk ska kompletteras med skyltar som berättar som konstverkets 

bakgrund.       

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 september 2020 § 111 

Inkommande synpunkt den 31 augusti 2020 

Bilaga, Förslag på svar            

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Åke Sintring      
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§ 134 Dnr 2020-000011  

 

Anmälningar år 2020 

 

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 14 september 2020 över anmälningar. 

Förteckning den 14 september 2020 över synpunkter och förslag.  

_____ 
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§ 135 Dnr 2020-000006  

 

Anmälan av delegationsbeslut 2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden lägger redovisningen till handling-

arna. 

 

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 14 september 2020 över delegationsbeslut.     

_____ 
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§ 136 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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§ 137 Dnr 2020-000010  

 

Informationsärenden år 2020 

 

1. Information från avdelning utbildning 

- Har diverse projekt i gång/planering: Funkis, P-BUZZ, som-

marteater, glesbygdsprojekt, Fake news & DJ projekt.  

Nulägesbeskrivning:  

- 49 ämne läsåret 2020-21 

- Antal elever (2020): Frivilligelever – betalande cirka 340;  

Frivilligelever – icke betalande (projekt) cirka 250; Gymnasi-

eelever – ca 100; Elever – andra projekt ca 40 

- Antal konserter/evenemang 2020 ca 65 

- Deltagartillfällen 2020: 15500 

- Covid-19 har påverkat verksamheten negativt och positivt 

Utmaningar:  

- Rekrytering av elever i alla åldersgrupper 

- Behålla elever i flera år 

- Tillräckliga resurser för att erbjuda plats till alla som vill 

- Flexibilitet med lokaler inom scenkonst 

- Tillgänglighet med avseende på: Språk, Geografisk plats, 

Lektionstid, Socioekonomisk status, Funktionsvariation 

- Fortsatt långsiktigt statligt sponsrade projekt efter slutet av bi-

dragsperioden 

- Hitta en framgångsrik marknadsföringsstrategi 

- Leverera ett konsert- och uppvisningsprogram som är attrak-

tivt för både eleverna och publiken 

- Implementera Komtek i verksamheten 

- Ett långsiktigt arbete med ”Estetiska lärprocesser” 

Fredrik Olsson 

 

2. KUN/BUN uppdrag 

- Redovisning av det pågående gemensamma uppraget med 

BUN.  

- Första möte med rektorer/enhetschefer har genomförts för att 

skapa en bild av uppdraget 

- Avdelningschefernas fortsatta arbete handlar om att skapa 

olika spår, ansvars fördela och skapa tillit till varandras lik- 

och olikheter 
Ingela Månsson, Erik Thor 

 

  Forts 
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Forts 

 

3. Information om konstnärlig gestaltning  

- Kortfattat utbildning i processen om konstnärlig gestaltning.  

Thérèse Ehrenborg 

 

4. Statistik från kultur & fritid 

- Teckningsmuseet:  

Väldigt få besökare mars-april, men sommaren bra. Under  

perioden juni-aug var det 7489 besökare jämfört med  

13 044 år 2019. 

- Ökning på visitlaholm.se:  

ca 70 % ökning på unika besökare samt ökning med 35 % på 

sidvisningar (juni-aug) jämfört med föregående år.  

- Lugnarohögen:  

Från 26/6 – 29/8: 3100 besök.  

- Besöksenkät:  

Frågat både laholmare, sommargäster, turister. 400 svar. Frå-

gor om hur man tar sig till Laholm, varför, vad man önskar 

finns i kommunen etc.  

- Parkeringsutredning: 

Få parkeringar i juli (pga. väder) men en markant ökning i 

augusti (strandväder). Även mycket bilar och husbilar på 

stranden. Pågående arbete om hur vi ska arbeta med detta 

framöver.    

- Utebaden: 

- Totalt en ökning av besökare (+ 337) men endast en markant 

ökning på Veingebadet, resterande har minskat besöksantal.  

Wiveca Ekeblad, Jonas Heintz, Nathalie Sandberg 

 

5. Uppdatering från bibliotekets verksamheter 

- Meröppet Knäred & Våxtorp:  

Kommunfastigheter har gjort en grov beräkning för kostna-

derna. KUN inväntar den färdiga förstudien för vidare beslut. 

Beräknar att kunna vara klara för inflytt/öppning senast 1 april 

2021.  

- Renovering av stadsbiblioteket: 

Golvbyte, målning etc. planeras under april/maj 2021.  

Ca 2 månande stängt på stadsbiblioteket, utökar service på 

andra sätt (filialbibliotek, bokbuss etc).  

- BUN tar över skolbiblioteksverksamheten.  

Marie Erge 

 

   Forts 
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Forts 

 

 

6. Redovisning av Föreningsrådet  

- Inlämnar redovisning tre gånger om året. Fullständig redovis-

ning finns i diariet. 

Marie Olsson  

 

7.   Kontaktpolitikerträff – 19 oktober 2020 kl. 09.00-12.00  

Andreas Meimermondt 

 

8. Destinationsutveckling Halland som attraktiv konstregion  

- Region Hallands kulturavdelning har för avsikt för att söka ett bidrag 

från egen utvecklingsfond. Behöver först förankras i de lokala nämn-

derna.  Nämnden ställer sig positiva till ansökan. 

Andreas Meimermondt 

 

9. Information från verksamhetschef  

- Information om Erasmus + projekt Inkludering genom utbild-

ning och arbete. Mer information på nästkommande nämnd.   

- Verksamhetschefens facebook-inlägg i ”Vad händer i Laholm 

med omnejd”, där frågor och synpunkter efterfrågas, har 

väckt uppmärksamhet. Positiv feedback. 

- Stora ledningsgruppen har 17-18 september tagit fram ett 

första utkast till interbudgetförslag 2021.  

- Stabilt läge angående frånvaron (pga covid-19), ngt förhöjd 

sjukfrånvaro (men följer en normal kurva). Dock mycket från-

varo pga vård av barn.  

Andreas Meimermondt  

 

10. Information från ordförande 

- Deltagit på möte med Hallands fotbollsförbund, politiska fö-

reträdare och fotbollsklubbar. Ställer sig positiva med pan-

demifonden och är i det stora nöjda med bidragssystemen.  

- Beredningsutskottet fattade beslut den 14 september om att 

skicka förslag på nytt regelverk för habiliteringsersättning på 

remiss till socialnämnden.   

Ove Bengtsson  

 

 

 

 

  Forts 
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Forts 

11. Ledamöternas inspel  

- Svar på föregående inspel om incitament för språk på SFI av 

Ulf Bergström.  

-  Bertil Johansson (LP): Görs drogtest på Osbecksgymnasiet?  

Svar från verksamhetschef: Inga drogtest görs.  

      

_____ 
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§ 138 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 villkor 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. 

 

Ingrid Sjöberg (M) 

Angela Magnusson (M) 

 

   

      

_____ 

 

 

      

 

 




