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_________________________________________________________________ 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-04-23  
 

Plats och tid Sal 1204 Campus Laholm, klockan 08:30 – 12.30, 13.30 -16.30 

 

Beslutande Ove Bengtsson (C), ordförande 

 Angela Magnusson (M) (via Teams) 

 Karl-Fredrik Tholin (S)  

 Elvis Begic (L)  

 Birgitta Fritzon (S)  

 Bertil Johansson (LP)  

 Thomas Lövenbo (SD)  

 Maj-Lis Jeppson (SD) 

 Ingrid Sjöberg (M) (via Teams)  

 

Övriga deltagande  Kent-Ove Bengtsson (MP), ersättare 

 Jörgen Nilsson (KD), ersättare 

 Jeanette Örenmark (S), ersättare  

   

 Andreas Meimermondt, verksamhetschef 

 Emelie Eliasson, kommunsekreterare  

 Marie Gunnarsson, miljöstrateg § 69 (punkt 1) 

 Alexandra Fagerström, verksamhetscontroller § 69 (punkt 1) 

 Narcisa Duranovic, ekonom §§ 55, 69 (punkt 1) 

 Wiveca Ekeblad avdelningschef Kultur & fritid (via Teams) §§ 56-60, 65 

 Ingela Månsson, avdelningschef Utbildning (via Teams) § 69 (punkt 6) 

Marie Olsson, avdelningschef Arbetsmarknad (via Teams) §§ 61,  

69 (punkt 2-4) 

 Christer Johansson, enhetschef Fritid (via telefon) §§ 56-58, 65 

 Jonas Heintz, enhetschef Kultur & turism (via Teams)  § 60 

 Cornelia Svensson, enhetschef JobbLaholm (via Teams) § 69 (punkt 2) 

 Anette Martinsson, enhetschef Jobbcenter (via Teams) § 69 (punkt 2) 

 Björn Hagström, enhetschef Daglig verksamhet (via Teams)  § 69 (punkt 2) 

 Joel Axelsson, enhetschef Vägledningscentrum (via Teams) § 69 (punkt 4) 

 Pia Eriksson, projektmedarbetare (via Teams) § 69  (punkt 3) 

 

Utses att justera Bertil Johansson (LP) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 27 april 2020 klockan 13.00 

 

Paragrafer  §§ 55-70 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Emelie Eliasson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Ove Bengtsson (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Bertil Johansson (LP)
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-04-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 55 Dnr 2020-000009  

 

Ekonomisk rapport år 2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen.  

2. Kultur- och utvecklingsnämnden ger verksamheten i uppdrag att 

skapa ett åtgärdsprogram för det befarade underskottet, med re-

dovisning i maj 2020.   

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av kultur- och utvecklingsnämndens ekonomi och 

eventuella avvikelser.     

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 9 april 2020 § 46 

Ekonomisk rapport, jan- mars 2020 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande föreslår att ge verksamheten i uppdrag att skapa ett åt-

gärdsprogram för det befarade underskottet med redovisning i maj 

2020.  

 

Beslutsgång 

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

ingsnämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag.  

_____ 

 

      

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-04-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 56 Dnr 2020-000003  

 

Lokalbidrag till Laholms FN-förening år 2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar Laholms FN-förening ett 

lokalbidrag på 10 000 kr för 2020.      

 

Ärendebeskrivning 

Laholms FN-förening som bedriver affärsverksamhet har ansökt om 

lokalbidrag 2020 för Fair Trade Shop butiken på Storgatan 18 i La-

holm. Hyran uppgår enligt kontraktet till 72 000 kr/år. 

Föreningen arbetar för att stärka FN:s idéer om mänskliga rättigheter 

och alla människors lika värde. Det främsta sättet föreningen arbetar 

med detta är genom att driva butiken där ett 15-tal volontärer arbetar. 

I butiken arrangeras också studiecirklar samt föreläsningar. Före-

ningen är bidragsberättigad enligt LFS 7.8 §3. Kategori 3. 

Beredningsutskottet bör i sitt beslut beakta kommunallagen 2 kapitel 

8 §: 

Kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att allmänt 

främja näringslivet i kommunen eller landstinget. 1. Individuellt in-

riktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det finns 

synnerliga skäl för det.      

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 9 april 2020 § 47 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 27 mars 

2020  

Bilaga, Bidragsansökan från Laholms FN-förening den 11 februari 

2020    

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Laholms FN-förening 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-04-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 57 Dnr 17606  

 

Ansökan om ett extra lokal- och anläggningsbidrag till Laholms 

Fotbollsklubb 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar, utöver ordinarie lokalbi-

drag, ett extra lokal- och anläggningsbidrag på 47 300 kr till Laholms 

Fotbollsklubb.      

 

Ärendebeskrivning 

Laholms Fotbollsklubb (LFK) har drift och skötselansvar för Glän-

ninge Park enligt särskilt nyttjanderättsavtal. Enligt Laholms författ-

ningssamling (LFS) 7.8 lämnas lokalbidrag med högst 50 procent av 

faktiska kostnader, dock maximalt två prisbasbelopp till drift, skötsel 

och underhåll som erfordras för att lokalen eller anläggningen ska 

vara funktionell och kunna användas fullt ut till föreningens verk-

samhet. Eftersom LFK har stora kostnader för sin anläggning har för-

eningen nått maxbeloppet och är berättigade till två basbelopp (2 x 

47 300 kr) vilket innebär att de med basbeloppen skulle få 30 % i 

kostnadstäckning (ink. intäkter). Med ett extra anläggningsbidrag 

skulle kostnadstäckningen bli 45 %. Kostnadstäckningen för lokal-

bidraget 2020 är 45%. 

Under 2019 hade LFK 1767 redovisade sammankomster med 26 129 

deltagartillfällen, vilket är störst antal i kommunen. Jämförselvis 

hade föreningen med näst högst deltagartillfälle 8239 (Siffrorna är 

baserade på ansökningarna om aktivitetsbidrag som inkom 2018).      

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 9 april 2020 § 48 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 31 mars 

2020  

Bilaga, Ansökningshandlingar från Laholms Fotbollsklubb den 24 

februari 2020      

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Laholms Fotbollsklubb  

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-04-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 58 Dnr 2020-000043  

 

Övrigt bidrag 1/2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar bidrag enligt följande: 

 

a) Nikado  

Karateklubb 

15 000 kr Deltagande i Friskvårds-

gruppen 

b) Simklubben  

Stimmet 

10 160 kr Deltagande i Friskvårds-

gruppen 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden bordlägger följande ansök-

ningar: 
 

a) Knäreds IK 103 276 kr Renovering av Knäreds IP 

b) Buktens MTB 547 987 kr Pumptrack på Hökafältet 

c) Laholms skytteför-

ening 

285 000 kr Elektroniska tavlor 

d) Friluftsfrämjande 

Laholm 

100 000 tkr Nytt tak på  

Timmeshultsslingan 

e) Mellby Padelklubb 16 000 kr Skapa en hemsida 

f) Knäreds Skytte-

gille 

22 500 kr Reparation av blindering 

g) Ränneslövs GIF 63 400 kr Installation av kommunalt 

vatten 

h) BK Walldia 138 955 kr Renovering av klubbstuga 
 

 

3. Kultur- och utvecklingsnämnden avslår följande ansökningar: 

 

a) Privat initiativ 5 000 kr Arrangemang  

Glänningedagen 

b) Hasslövs hem-

bygdsförening 

24 900 kr Ny värmepump 

c) Laholms ångbåts-

förening 

25 000 kr Säsongsrenovering av 

ångbåten 

 

 

  Forts 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-04-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

      

 

Ärendebeskrivning 

Fritidsenheten har handlagt respektive bidragsansökan och upprättat 

sammanställning och förslag den 27 mars 2020. 

Sammanställningen innehåller totalt 13 ansökningar denna omgång. 

Verksamheten föreslår att bevilja två ansökningar som är inom 

samma projekt, deltagande i Friskvårdsgruppen.  

Projektet har tidigare visat positiva resultat för en utsatt grupp, barn 

och unga som lider av fetma. Föreningarna kommer inte kunna del-

taga i projektet utan externt finansiellt stöd. 

Verksamheten föreslår att bordlägga nio ansökningar till höstens om-

gång. Två ansökningar föreslås avslag. Hasslövs Hembygdsförening 

har fått kommunalt lokalbidrag för ändamålet de söker och det pri-

vata initiativet kommer vara försent att bevilja i höst.     

Den totala budgeten för Övrigt bidrag 2020 är 50 000 kr. Förslaget 

för omgång ett innebär att det finns 24 000 kr att fördela omgång två.  

Bidraget avser att stödja speciella verksamheter eller objekt som kul-

tur- och utvecklingsnämnden bedömer som angelägna och ej inne-

fattas av övriga bidragsformer. Bidrag kan lämnas till utvecklings- 

och försöksverksamhet, större arrangemang, större reparations- och 

underhållskostnader m.m. Bidrag lämnas ej till föreningars löpande. 

Bidraget kan lämnas till privata initiativ och icke-bidragsberättigade 

föreningar som kultur- och utvecklingsnämnden finner särskild an-

ledning att stödja. Dock ej till vinstdrivande organisationer. Bidrag 

kan dessutom lämnas till verksamhet för prioriterade grupper och/el-

ler annan verksamhet som kultur- och utvecklingsnämnden finner 

särskild anledning att stödja. Kultur- och utvecklingsnämnden skall 

efter särskild prövning besluta om bidragets storlek beroende på an-

gelägenhetsgrad och disponibla medel. 

Ansökningar om bidrag till större kostnadskrävande investeringar till 

exempel nyanläggning, om- och tillbyggnad eller andra större kost-

nader skall prövas i samband med upprättande av kommunplan.  

 

 

 

 

 

  Forts      
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-04-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

Forts 
 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 9 april 2020 § 49 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 1 april 

2020 

Bilaga, Sammanställning och förslag 2020 

Ansökningshandlingar från respektive förening  

      

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Samtliga berörda föreningar 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-04-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 59 Dnr 2020-000100  

 

Yttrande angående avsiktsförklaring för kustnära vandringsled 

genom Halland 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

godkänna förslag till avsiktsförklaring avseende kustnära vand-

ringsled genom Halland, att gälla från och med 2020-08-01.  

2. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

ålägga kultur- och utvecklingsnämnden att beakta kostnaderna 

för kustnära vandringsled genom Halland i kommande budget-

processer så snart tidpunkt för färdigställande fastslagits.  

 

Ärendebeskrivning 

Region Halland, Länsstyrelsen i Hallands län och Hallands fem kust-

nära kommuner planerar en sammanhängande kustnära vandringsled 

genom Halland. Avsiktsförklaringen för leden presenterades i kom-

mun- och regionledningsforum den 4 mars 2020 och då beslutades 

det att förslag till avsiktsförklaring skulle översändas till Region Hal-

land, Länsstyrelsen i Hallands län, Laholms kommun, Halmstads 

kommun, Falkenbergs kommun, Varbergs kommun och Kungsbacka 

kommun, för beslut. Syftet med avsiktsförklaringen är att ge samtliga 

berörda samarbetsparter i Halland möjlighet att gemensamt uttala sitt 

stöd för projektet. Avsiktsförklaringen föreslås gälla från och med 

den 1 augusti 2020. Protokollsutdrag med beslut ska skickas till Reg-

ion Halland senast den 17 juni 2020. Kommunfullmäktige remitte-

rade ärendet till kultur- och utvecklingsnämnden i mars för bered-

ning. 

 

En sammanhängande kustnära vandringsled genom Halland är av-

sedd att bli en attraktiv vandringsled som attraherar både nationella 

och internationella vandringsturister. Leden kommer också ge möj-

lighet till ett ökat friluftsliv för de halländska invånarna och bidra till 

en ökad attraktivitet för Halland som ”den bästa livsplatsen”.  

 

Enligt projektets preliminära tidsplan ska hela leden vara klar 2024, 

men olika leder kommer troligtvis invigas sträcka för sträcka. I en 

tänkt framtida ledorganisation kommer Region Halland, som huvud-

man, ansvara övergripande för ledutveckling, kommunikation och 

marknadsföring. 

  Forts 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-04-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

 

Varje kommun ansvarar därmed för drift och skötsel av respektive 

ledavsnitt. Finansieringen av huvudmannens arbetsuppgifter delas 

mellan kommuner och Region Halland till en årlig kostnad om max 

500.000 kr.  

 

Kultur- och utvecklingsverksamheten ser positivt på en kustnära 

vandringsled. Sträckan omfattar 20 km inom Laholms kommun och 

större delen av leden kommer att vara belägen på stranden. Service-

utbud i form av övernattnings- och matställen samt toaletter finns på 

plats under högsäsong. Toaletter och vattenposter på Hökafältet och 

Skummeslövsstrand är öppna året runt. Laholms långa sandstränder 

går att kombinera med skogspartier i naturreservaten och ger förut-

sättningar för en positiv vandringsupplevelse genom vår kommun. 

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 9 april 2020 § 50 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 26 mars 

2020 

Bilaga, karta över leden 

Bilaga, förslag på avsiktsförklaring avseende kustnära vandringsled 

genom Halland 

 

Ersättares mening 

Jörgen Nilsson (KD): bifall till föreliggande beslut.  

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-04-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 60 Dnr 2019-000290  

 

Remiss angående förstudie för statlig utställningsgaranti för 

Teckningsmuseet 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelse 

den 26 mars 2020 som svar på remiss angående förstudie kring statlig 

utställningsgaranti på Teckningsmuseet.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade den 28 oktober 2019 § 

140 att föreslå kommunstyrelsen att beställa av Kommunfastigheter 

en säkerhetsuppdatering på Teckningsmuseet för att nå statlig utställ-

ningsgaranti. Kommunfastigheter i Laholm AB har på uppdrag av 

kommunstyrelsens ledningsutskott presenterat en förstudie av sä-

kerhetsuppdatering av Teckningsmuseet, och kommunledningskon-

toret har skickat densamma till kultur- och utvecklingsnämnden för 

remiss och komplettering. Svar skall skickas till kommunlednings-

kontoret senast 30 april 2020.  

 

Följande kompletteringar efterfrågas:  

1. En redogörelse för hur nämnden avser att finansiera tillkom-

mande lokalkostnader.  

2. Konsekvenser av utebliven investering.  

3. Påverkan på verksamheten ex. ökade/minskade driftskostnader 

(personalbehov) mm.  

 

Verksamheten svarar enligt följande:  

1. I den första grova uppskattningen från Kommunfastigheter fram-

lades en årlig summa på cirka 30 000 kr. Den mer exakta summan 

som nu är framräknad är 40.400 kr/år vilket är i närheten av de 

ursprungliga uppgifter som verksamheten erhållit och således 

räknat med. Den utökade hyreskostnaden finansieras med de me-

del som sparas med nuvarande försäkringskostnader för tillfälliga 

utställningar som årligen kostar mellan cirka 40 000 kr och 80 

000 kr. Med statlig utställningsgaranti betalas endast en halv pro-

mille av värdet vilket vid ett inlån på exempelvis 5 000 000 kr 

endast blir 2500 kr i försäkringspremie. De tillkommande lokal-

kostnaderna finansieras alltså inom befintlig ram.  
 

 

Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

2. Ifall Teckningsmuseet inte erhåller statlig utställningsgaranti 

kvarstår den nuvarande begränsning av att inte kunna låna in 

framförallt historiska verk, men även verk som erhåller ett högt 

ekonomiskt värde. Teckningsmuseet måste då i vissa fall förhålla 

sig till ekonomiska aspekter istället för konstnärlig kvalitet när 

utställningar produceras.  

3. Det blir ingen påverkan på verksamheten, möjligtvis tar det några 

minuter extra att öppna och stänga museet pga. nya säkerhetsan-

ordningar och rutiner, men det är försumbart. Men i övrigt påver-

kas inte bemanningen av säkerhetsuppdateringen eller den stat-

liga utställningsgarantin. Teckningsmuseet har även fri entré vil-

ket minimerar skillnader i både intäkter och utgifter vid denna 

investering. Verksamhetens förhoppning är dock att Tecknings-

museet attraherar ett ännu större lokalt och regionalt intresse, 

samt en större uppmärksamhet nationellt och internationellt  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 9 april 2020 § 51 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 26 mars 

2020  

Remiss, komplettering av förstudie, daterad 23 mars 2020 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunledningskontoret      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 61 Dnr 2019-000314  

 

Åtgärder för minskade kostnader kring det ekonomiska bistån-

det 2020  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att god-

känna föreliggande rapport om åtgärder för att minska ekonomiskt 

bistånd inför budget 2021 samt att lägga rapporten till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

I kommunplan 2020 beslutade kommunstyrelsen att ge socialnämn-

den i uppdrag att i samverkan med kultur- och utvecklingsnämnden 

senast 31 maj 2020 lägga förslag på åtgärder för att minska kostna-

derna för ekonomiskt bistånd till motsvarande riksgenomsnittet inför 

budget 2021. Förslaget ska innehålla en konsekvensanalys.  

 

Ekonomiskt bistånd i Laholm har under flera år legat på en högre 

nivå än jämförelsekommuner i landet. I april 2018 startades social-

nämnden ett projekt med två olika uppdrag som rör ekonomiskt bi-

stånd; Digitalisering och Gemensam process Ekonomiskt bistånd 

och Arbetsmarknad.  

 

I dagsläget ser vi ett minskat antal hushåll, i jämförelse med 2019, 

som är berättigade till ekonomiskt bistånd samtidigt som de hushål-

len ofta är större och likaså därmed kostnaden. År 2019 har två tred-

jedelar av kommunerna i Sverige, enligt Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR), haft ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. La-

holm är en av kommunerna som gått emot den trenden. Det krävs 

dock ett fortsatt målstyrt och fokuserat samarbete för att öka själv-

försörjning och minska bidragsberoende.  

 

Andra åtgärder är digitalisering där ekonomiskt bistånd går i fronten 

gällande digitalisering av biståndsansökningar inom den sociala 

verksamheten. Inom ekonomiskt bistånd har vidare riktlinjer och 

följsamhet i handläggningen setts över. Det pågår ett utvecklingsar-

bete inom Avdelning arbetsmarknad att säkerställa rätt aktiviteter ut-

ifrån målgruppens behov där kommunens, andra organisationer och 

näringslivets arbetsplatser spelar en viktig roll. 
 

       Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 
Forts 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 9 april 2020 § 52 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 27 mars 

2020 

Bilaga, Rapport om åtgärder för att minska kostnaderna för ekono-

miskt bistånd, 2020-03-27 

Bilaga, Beslut - Kommunplan med budget år 2020 samt ekonomisk 

plan år 2021-2022 den 11 december 2019 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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§ 62 Dnr 2020-000071  

 

Yttrande angående remiss av bemanningsenhet i Laholms kom-

mun 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelse 

den 25 mars 2020 som svar till kommunstyrelsens personal- och or-

ganisationsutskotts remiss angående plan och modell för beman-

ningsenhet. 
 

Ärendebeskrivning 

Personalenheten har utifrån uppdrag från ledningsutskottet 2019 ar-

betat med att utreda/revidera tillvägagångssättet för införandet av be-

manningsenheten. Utredningen redogör tidsaspekter för införandet 

av de olika verksamheterna och när respektive verksamhet ska an-

slutas till enheten. Utredningen ska även redogöra för vilka de eko-

nomiska förutsättningarna är för perioden 2020–2022. I utredningen 

framgår det hur mycket medfinansiering bemanningsenhet kräver 

under införandet innan enheten antas vara självfinansierad.  
 

Personal- och organisationsutskottet beslutade den 4 februari 2020 § 

4 att förslaget skulle gå ut på remiss till berörda nämnder samt verk-

samheter samt att de återkommer med svar jämte en risk- och konse-

kvensanalys senast den 30 april 2020. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 9 april 2020 § 53 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 25 mars 

2020 

Remiss, plan och modell för bemanningsenhet 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott  
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§ 63 Dnr 2020-000048  

 

Svar på granskningsrapport avseende upphandlingar 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelse 

den 2 april 2020 som svar till kommunrevisionen.      

 

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen har, inom ramen för den beslutade planen för re-

vision och uppföljning, granskat Laholms kommuns samtliga nämn-

ders agerande i förhållande till inköp och upphandlingar. Kommun-

revisionen översände granskningsrapporten till samtliga nämnder 

och bolag för yttrande senast den 28 april 2020. 

Avseende kultur- och utvecklingsnämndens verksamhet uppmanar 

kommunrevisionen kultur- och utvecklingsnämnden att: 

- säkerställa att upphandlingar och inköp genomförs och dokument-

eras i enlighet med lagstiftningen och kommunens interna riktlinjer 

- säkerställa att de som har rätt att genomföra upphandlingar och in-

köp har tillräckligt med kompetens för uppdraget 

- Genomföra systematisk uppföljning av tecknade avtal 

- Stärka kontrollen av nämndspecifika upphandlingar och inköp 

- Se över om antalet inköpsbehöriga ska begränsas 

Vidare visar kommunrevisionens granskning att ett stort antal be-

slutsfattare inom kultur- och utvecklingsnämndens verksamhetsom-

råde upplever sig ha bristande kompetens inom upphandlingsområ-

det och saknar möjligheter till interna diskussioner/intern utbildning 

inom upphandlingsområdet. 

 

Kultur- och utvecklingsverksamheten och nämnden har genomfört 

en rad åtgärder med anledning av ovan rekommendationer som pre-

senteras i tjänsteskrivelse den 2 april 2020.    

 

 

 

 

 

 

  Forts 
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Forts   

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 9 april 2020 § 54 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 2 april 

2020  

Bilaga, remiss från kommunrevisionen den 28 januari 2020  

Bilaga, granskningsrapport – Granskning av upphandlingar      

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen 
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§ 64 Dnr 2019-000010  

 

Kontaktpolitiker 2019-2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att bordlägga ärendet till 

maj 2020.   

 

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. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 9 april 2020 § 55 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 12 mars 

2020 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande föreslår att bordlägga ärendet till nästkommande sam-

manträde för att nämnden ska fundera vidare på framtida upplägg av 

kontaktpolitiker. 

 

Beslutsgång 

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

ingsnämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag.  

_____ 
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§ 65 Dnr 2018-000238  

 

Avstämning av revidering av bidrag till allmänna samlingsloka-

ler (LFS 7.9) 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att senarelägga ärendet av 

revidering av bidrag till allmänna samlingslokaler (LFS 7.9) till sep-

tember 2020. 
 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden gav verksamheten i uppdrag den 28 

oktober 2019 § 138 att föreslå en ersättningsmodell till allmänna 

samlingslokaler som baseras på utnyttjande och/eller uthyrnings-

grad samt en sammanställning över Laholms kommuns borgensåta-

ganden i förhållande till bygdegårdsföreningarna, med avstämning i 

mars och redovisning i maj 2019. En redovisning gjordes till nämn-

den i mars månad. 

Planen var att bjuda in föreningarna till fysiskt möte, antingen i hel-

grupp eller en och en för att diskutera förslaget. Men med anled-ning 

av rådande situation med covid-19, föreslår verksamheten att istället 

skicka ut förslaget på remiss till föreningarna. Detta gör dock att 

ärendet blir försenat. Verksamheten föreslår därför att re-dovis-

ningen senareläggs till september.     

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 9 april 2020 § 58 

 

_____ 
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§ 66 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 15 april 2020 över anmälningar. 

Förteckning den 15 april 2020 över synpunkter och förslag. 

 

      

_____ 
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§ 67 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 15 april 2020 över delegationsbeslut.     

_____ 
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§ 68 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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§ 69 Dnr 2020-000010  

 

Informationsärenden år 2020 

 

1. Revidering av nämndsplan 2021 

- Genomgång av Agenda 2030 

- Diskussion – målområde Barn och unga & Samhällsplane-

ring 

Alexandra Fagerström, Marie Gunnarsson 

 

2. Information från avdelning Arbetsmarknad 

- Målmedvetenhet på hemmaplan – ESF-projekt. Startar igång 

i maj.  

- Arbetslöshetsstatistik, jämförelse mars 2019 & 2020. Ökning 

från mars till april 2020.  

Cornelia Svensson 

- Följer Folkhälsomyndigetens rekommendationer, försöker 

särskilja verksamheterna, hålla avstånd etc. 

- Går bra för Byggåtervinningen.  

- Frigör en del personal till SON. 

- Producerar visir (i liten skala), fyller handsprit etc.  

Anette Martinsson  

- Kör på som vanligt, i största möjliga mån.   

- Ser att gruppen med psykisk ohälsa ökar. Fler kommer tro-

ligtvis att söka insatser. Blir en prövning på verksamheten.  

- Upphandling av Laholms Arbetskooperativ, inga anbud kom 

in. Tillbaka i kommunal verksamhet, processen pågår.  

Björn Hagström 

- Vägledningscentrum arbetar mycket digitalt för tillfället.  

- Ansökan om medel från Region Halland för e-vägledning. 

Marie Olsson  

- ”En väg in” - format en prototyp, gett verksamheten i uppdrag 

att sätta igång i det lilla.  

- ”Navet”- igång sedan i mars månad, med fokus att försöka få 

fram schema på dagliga aktiviteter för medborgarna; praktiskt 

arbete, hälsa och jobbsök.  

- ”DJV” (digitalisering, jobbsök, vägledning) - fokus på digita-

lisering, användning av app som ska användas av alla enheter. 

Marie Olsson, Cornelia Svensson, Björn Hagström, Anette 

Martinsson 

 

 

  Forts 
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Forts 

 

3. Språkvän 

- Historik 2015-2019  

- Bakgrund, syfte och mål 

- Beskrivning av processen; från marknadsföring till anmälan 

och matchning samt uppföljning och aktiviteter.  

- Utmaningar och framgångar 

- Från 2020 har språkvän gått över i Röda korsets regi.  

Pia Eriksson 

 

4. KAA-team 

- Genomgång om vad som genomförts fram tills idag, bland an-

nat: tydligare arbetsbeskrivningar för personal, rutin för sui-

cidrisk, skräddarsydda handlingsplaner för ungdomar, sam-

verkan med stadsbiblioteket samt med Tina Jönsson i olika 

aktiviteter, körkortsteori samt nytt markandsföringsmaterial. 

- Framöver ska följande saker genomföras:  utvärdering av kör-

kortsteorin, undersökning av möjligheter till kulturaktiviteter 

samt fiskeaktiviteter, feriearbete en del ungdomar som behö-

ver det, sökning av externa medel. 

- Situationen med covid-19 pausar eller ställer in en del plane-

rade aktiviteter. Men verksamheten gör anpassningar där det 

är möjligt, i form av digitala eller utomhushållna möten. 

- Aktuell statistik över inskrivna och utskrivna på KAA.  

Joel Axelsson 

 

5.  

aktualitetsförklarar frågan igen i verksamheten, lyfter in detta i 

budgetprocess 2021. Emelie Eliasson, Andreas Meimermondt 

 

6. Matarskjutsbidrag 

Verksamheten föreslår att inte betala ut matarskjutsbidrag från 1 

april 2020 då gymnasieskolorna har stängt ner sina verksamheter 

från 18 mars och framåt. Beslutet grundar sig på den uppkomna 

situationen kring covid-19 och rekommendationerna som rege-

ringen gick ut med 17 mars 2020 till skolhuvudmännen att stänga 

gymnasieskolorna till förmån för distansundervisning.  

 

  Forts 

 

Forts 

De delar av medel som betalades ut för mars månad och som gäl-

ler en hel månad kommer inte att krävas tillbaka. Ordförande tar 
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ett delegationsbeslut enligt kommunallagen 6 kap. 39 § (bråds-

kande beslut).  

Ingela Månsson 

 

7. Information från verksamhetschef 

- Personalförändringar; tillsatt tf enhetschef kulturskola, tillsatt 

ny rektor och biträdande rektor på Osbecksgymansiet samt 

tillsatt enhetschef för kvalitet och stöd.  Funktion inom staben 

som sagt upp sig.   

Andreas Meimermondt 

 

8. Information från ordförande 

Beslut från beredningsutskottet 9 april 2020:  

- Avsteg från underlag till bidragsansökningar med anledning 

av covid-19 

- Översyn av studieförbundsbidrag 

- Utredning av renovering och underhåll av ångbåten 

Ove Bengtsson 

 

9. Information från kontaktpolitiker 

- Ingen information 

 

10. Ledamöternas inspel 

- Inga inspel 

      

_____ 
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§ 70 Dnr 2019-000253  

 

Förstudie - lokalanpassningar inom Campus Laholm 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att be-

ställa en förstudie avseende lokalanpassningar inom Campus Laholm       

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsverksamheten har under hösten 2019 och vå-

ren 2020 genomfört en lokaloptimeringsutredning inom ramen för 

Campus Laholm. Syftet är att säkerställa att anläggningen används 

på det lokalmässigt optimala sättet, att friktioner mellan olika grup-

per som vistas på Campus minimeras och att kunna utveckla verk-

samheten i linje med de beslut som fastläggs i Kultur- och utveckl-

ingsnämnden nämndsplan för 2020-2023. En del av de mindre an-

passningarna genomförs av kultur- och utvecklingsverksamheten 

som direktbeställningar och kommer vara klara senast den 31 juli 

2020 i syfte att det nya arbetssättet skall tas i bruk från och med höst-

terminen. En stor del av de förändringar som detta ställer på verk-

samheten handlar också om förändrad möblering och inventarier vil-

ket hanteras inom kultur- och utvecklingsverksamheten ordinarie in-

vesteringsram. Ett antal av de större förändringarna överstiger dock 

de beslutade gränser som finns avseende delegation och rådighet. På 

dessa måste en förstudie beställas i enlighet med rådande rutiner. 

Kultur- och utvecklingsnämnden vill därför föreslå kommunstyrel-

sen att beställa en förstudie omfattande  

- Byggnation av en fysisk koppling/gång mellan 2105 och rum 1014 

- Ombyggnation av koppling/väggparti mellan Campus Café och 

Campus Bibliotek 

- Öppning av två väggpartier, byggnation av ett samtalsrum och yt-

skiktsrenovering av rum 1203  

- Installation av en dörr/glasparti mellan rum 1003 och rum 1008 på 

aktivitetshuset 

- Ombyggnation och utbyggnad av Diskrum och kök i Campus Café    

 

 

 

 

  Forts 
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Forts   

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 16 april 

2020 

Bilaga, Lokaloptimeringsutredningen Campus Laholm 2020-04-07   

    

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Laholmshem      

 

 

 




