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Emelie Eliasson 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 
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……………………………………………… 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-06-22  
 

Plats och tid Räddningstjänstens utbildningslokal,  

 klockan 08:30 – 12.00, 13.00-13.45 

 

 

Beslutande Ove Bengtsson (C), ordförande 

 Angela Magnusson (M) (via Teams) 

 Magnus Johansson (S)  

 Elvis Begic (L)  

 Birgitta Fritzon (S)  

 Bertil Johansson (LP)  

 Anna Nylander (SD)  

 Maj- Lis Jeppson (SD)  

 Ingrid Sjöberg (M) (via Teams)  

 

Övriga deltagande  Kent-Ove Bengtsson (MP), ersättare 

 Jörgen Nilsson (KD), ersättare 

 Karl-Fredrik Tholin (S), ersättare 

 Jeanette Örenmark (S), ersättare 

 Jan Norrman (MED), ersättare  

   

 Andreas Meimermondt, verksamhetschef 

 Emelie Eliasson, kommunsekreterare 

 Ingela Månsson, avdelningschef Utbildning §§ 89, 105 (punkt 1, 3) 

 Alexandra Fagerström, verksamhetscontroller/utredare §§ 89, 104 (punkt 1) 

 Narcisa Duranovic, ekonom §§ 89, 104 (punkt 1) 

 Gabriella Pifrader, enhetschef kvalitet & service § 104 (punkt 3) 

 Therese Ehrenborg, kultursekreterare (via Teams) § 94 

 Jonas Heintz, enhetschef Kultur & turism §§ 92-94, 104 (punkt 2) 

 Nathalie Sandberg, destinationsutvecklare § 104 (punkt 2) 

 Christer Johansson, enhetschef Fritid § 104 (punkt 2) 

 Carl-Fredrik Stefansson, föreningskonsulent § 91 

 Wiveca Ekeblad, avdelningschef Kultur & fritid §§ 89, 91-95, 105 (punkt 2) 

 Marie Erge, enhetschef Bibliotek § 104 (punkt 2) 

Marie Olsson, avdelningschef Arbetsmarknad (via Teams) §§96-97,  

104 (punkt 4) 

 

Utses att justera Bertil Johansson (LP)  

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 25 juni 2020 klockan 13.00 

 

Paragrafer  §§ 89-106 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Emelie Eliasson 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Ove Bengtsson (C) 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Bertil Johansson (LP)
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 89 Dnr 2020-000009  

 

Ekonomisk rapport år 2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen.  

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av kultur- och utvecklingsnämndens ekonomi och 

eventuella avvikelser.     

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 11 juni 2020 § 74 

Ekonomisk rapport, jan- maj 2020 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-06-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 90 Dnr 2016-000204  

 

Motion om Lilla Tjärby sjö som rekreationsplats 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att återta tidigare 

beslut den 26 oktober 2017 § 146 om att finansiera anläg-

gande av slinga och utegym inom ram, då det finansieras inom 

ramen för landsbygdsutveckling. 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att nämnden får en 

redovisning av processen med Lilla tjärby rekreationsplats i 

september 2020.  

 

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.  

 

Kommunfullmäktige förklarade den 25 april 2017 §58 motionen be-

svarad med hänvisning till kultur- och utvecklingsverksamhetens 

uppdrag. Efter utredning gjorts av verksamheten, beslutade kultur- 

och utvecklingsnämnden den 25 oktober 2017 § 146 att anlägga mot-

ionsslinga, utegym med belysning och grillplats i anslutning till Lilla 

Tjärby Sjö och ta med detta i budgetarbetet för år 2019. Kostnaden 

för detta beräknas till cirka 360 000 kr.  

 

Verksamheten fick i uppdrag att under 2019 undersöka möjligheten 

att anlägga motionsslinga inom befintlig ram. Under det arbetet togs 

kontakt med landsbygdsutvecklaren som såg möjligheten att inom 

ramen för den så kallade Tätortspengen bekosta anläggning och 

byggnation av slinga, grillplats mm. Dialog har förts mellan lands-

bygdsutvecklare och byalag där man har kommit överens om att an-

vända tätortspengen för att finansiera rekreationsplatsen inklusive 

slingan.  

 

  Forts 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-06-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

 

Utifrån detta föreslår verksamheten kultur- och utvecklingsnämn-

den att dra tillbaka uppdraget att finansiera anläggande av slinga och 

utegym inom ram då det finansieras inom ramen för lands-bygdsut-

veckling. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 11 juni 2020 § 74 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 4 juni 

2020 

Minnesanteckningar från byalagsträff lilla Tjärby 2019-05-28 

 

Ersättares mening 

Jörgen Nilsson (KD): bifall till föreliggande beslut. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Landsbygdsutvecklare    

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-06-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 91 Dnr 2020-000143  

 

Hantering av aktivitetsbidraget för vårterminen 2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden anhåller hos kommunstyrel-

sen om att få ianspråkta 1 miljon kronor ur kultur- och ut-

vecklingsnämndens resultatfond för inrättandet av en pan-

demifond för verksamhetsåret 2020. 

2. Kultur-och utvecklingsnämnden beslutar, under förutsättning 

att kommunstyrelsen medger ovanstående, att under verksam-

hetsår 2020 inrätta en pandemifond enligt regelverk i tjänste-

skrivelse den 12 juni 2020 av medel från resultatfonden. 

3. Kultur- och utvecklingsnämnden ger kultur- & utvecklings-

verksamheten i uppdrag att fördela medel ur pandemifonden 

till föreningarna enligt ansökningar och föreliggande regel-

verk. 

4. Kultur- och utvecklingsnämnden fattar beslut att fördela det 

kommunala aktivitetsbidraget för våren 2020 baserat på de 

aktiviteter som rapporterades under våren 2019 med undantag 

för de föreningar som tillkommit eller rapporterat fler aktivi-

teter under 2020 i vilket fall 2020 års siffror skall utgöra be-

räkningsgrund. 

 

Ärendebeskrivning  

Verksamheten har p.g.a. rådande Covid-19 pandemi, fått i uppdrag 

av kultur-och utvecklingsnämnden den 18 maj 2020 § 82 att fram en 

anpassad modell för aktivitetsbidrag som avser 1 januari-30 juni 

2020. Föreningarnas verksamheter är decimerade av situationen. 

Flera föreningar har fått ställa in och skjuta upp sina verksamheter 

under vårterminen vilket troligtvis kommer påverka deras aktivitets-

bidrag för perioden. Detta kan leda till en svår ekonomisk situation 

för vissa föreningar. För att de avsatta medlen till aktivitetsbidrag ska 

kunna nå ut till föreningarna har verksamheten tagit fram ett förslag 

på hantering av dessa medel. Föreningarna ansöker enligt gängse ru-

tin om aktivitetsbidrag för de verksamheter de genomfört under pe-

rioden.  

 

 

  Forts 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-06-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

 

 

Då det kan antas att en del av budgeten inte kommer bli utnyttjad 

inom aktivitetsbidraget så förflyttas eventuella överblivna medel 

över till en s.k. krispott som föreningarna kan ansöka om under hös-

ten 2020. Denna krispott ska gå till att täcka en del av föreningarnas 

förluster i spåren av den rådande pandemin. Regelverket för krispot-

ten säkerställer att medlen når föreningarna som i en normal situation 

skulle tagit del av aktivitetsbidraget.  

 

Fördelen med denna modell är att medel når de föreningar som drab-

bats hårdast av krisen. Verksamheten får också in statistik på hur 

mycket verksamheter som bedrivits under vårterminen 2020. Nack-

delar med denna modell är att föreningarna behöver göra ytterligare 

ett ansökningsförfarande vilket belastar de ideella krafterna och 

pengarna från krispotten når föreningarna i ett senare skedde på året. 

Medlen från det reguljära aktivitetsbidraget når föreningar under 

gängse tidpunkt. 

 

För att reducera väntetiden föreslår verksamheten att kultur-och ut-

vecklingsnämnden ger fritidsenheten delegation för beslut rörande 

ansökningar till krispotten. Det är verksamhetens uppfattning att för-

delarna överväger nackdelarna med denna modell. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 11 juni 2020 § 76 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 12 juni 

2020 

 

Ersättares mening 

Jörgen Nilsson (KD): bifall till föreliggande beslut. 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-06-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 92 Dnr 2020-000128  

 

Hallands kulturplan 2021-2024 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden ger verksamheten i uppdrag 

att addera följande att ta i beaktning i Hallands kulturplan i 

remissvaret till kommunstyrelsen:  

- de nyinrättade färjeförbindelserna med Danmark samt  

- vikten av digitalisering för äldre i remissvaret till kom-

munstyrelsen.  

2. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen 

att skicka tjänsteskrivelse den 27 maj 2020 som remissvar (in-

klusive ovan uppdrag) på Hallands kulturstrategi och kultur-

plan 2021-2024. 

 

Ärendebeskrivning 

Region Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024 är ute på 

öppen remiss, och då den framställs i samverkan med de halländska 

kommunerna är Laholms kommuns yttrande av betydande värde. Det 

finns flera samarbetsavtal mellan regionen och kommunerna gäl-

lande t.ex. kultur för äldre, kultur för unga och Art inside out och ett 

gott fortsatt samarbete är av stor vikt för ett rikt lokal, regionalt och 

nationellt kulturliv. Generellt anser verksamheten att strategin är väl 

skriven och genomarbetad, och med ambitiösa och högt ställda ut-

vecklingsmöjligheter och mål. Verksamheten har dock några syn-

punkter för Kultur i Halland att ta ställning till. Synpunkterna pre-

senteras för tydlighetens skull i punktform nedan:  
 

1. Laholms kommun samverkar med andra kommuner utanför Hall-

and, inte minst är Båstad kommun en viktig part. Även de andra 

halländska kommunerna angränsar till andra regioner, och verk-

samheten upplever att strategin inte i tillräcklig omfattning be-

skriver stöttning av initiativ till samverkan utanför Halland vilket 

bör vara en viktig regional uppgift.  

2. I dokumentet betonas vikten av samverkan med Hallandstrafiken, 

och är såklart en viktig aktör för Halland, men det finns andra 

aktörer som agerar i Halland inom kollektivtrafik eftersom alla 

kommuner angränsar till andra regioner. Verksamheten ser ett 

värde i att generalisera skrivningarna så att det inte görs skillnad 

på aktörer.  

 

 

  Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

 

Forts 

 

3. I strategin omnämns vissa institutioner och aktörer som exempel, 

t.ex. under kulturarvkapitlet (mindre museum samt pedagogisk 

verksamhet). Verksamheten upplever, utan avsiktligt uppsåt, att 

det skulle kunna skapa en orättvisa då det omedvetet skulle kunna 

innebära fördelar vid t.ex. beslutsprocesser för de institutioner 

och aktörer som omnämns. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 11 juni 2020 § 77 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 27 maj 

2020 

Remiss, Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande föreslår att verksamheten får i uppdrag att addera föl-

jande att ta i beaktning i Hallands kulturplan i remissvaret till kom-

munstyrelsen: 

- de nyinrättade färjeförbindelserna med Danmark samt  

- vikten av digitalisering för äldre i remissvaret till kommunstyrel-

sen. 

 

Beslutsgång 

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

ingsnämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag.  

 

Ersättares mening 

Jörgen Nilsson (KD): bifall till föreliggande beslut. 

 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 93 Dnr 18269  

 

Kulturstöd vid inställda arrangemang 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur och utvecklingsnämnden beslutar att inte återkräva bevil-

jade kulturstöd för arrangemang som blivit inställda pga. coro-

napandemin. 

2. Kultur och utvecklingsnämnden beslutar att de kulturaktörer som 

blivit bokade av kulturenheten ersätts med den överenskomna 

summan även om arrangemanget ställs in pga. coronapandemin.     

 

Ärendebeskrivning 

Coronapandemin slår hårt mot flera verksamheter och branscher, inte 

minst mot kulturlivet. Regeringen har på Folkhälsomyndighetens in-

rådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna 

sammankomster med över 50 deltagare, vilket kraftigt påverkar 

många kulturaktörer där det finns exempel med helt inställd verk-

samhet under våren som följd, och ju längre restriktionerna pågår, är 

även höstens verksamhet i fara. 

 

Även de föreningar och andra arrangörer som sökt och fått beviljat 

kulturstöd av kommunen som av ovan nämnda förbud varit tvungna 

att ställa in sina planerade arrangemang far illa ekonomiskt. I många 

fall har planeringen löpt på med kostnader som följd, som inte går att 

hämta hem via planerade biljettintäkter eller liknande. 

 

Kulturenheten bokar och arrangerar program på bl.a. Laholms teater, 

Teckningsmuseet och på scenen i stadsparken. Många av dessakom-

mer oundvikligen ställas in eller skjutas på framtiden med anledning 

av de restriktioner och förbud som Coronapandemin genererat. 

 

Verksamheten är orolig för hur kulturlivet påverkas av Coro-

napandemin och ser att många föreningar och aktörer går på knäna 

ekonomiskt, och ännu har inte restriktionerna lättat. 
 

 

 

 

       Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

 

För att bidra till att behålla ett kulturliv även efter Coronapandemin 

så föreslår verksamheten nämnden följande: Kultur och utvecklings-

nämnden beslutar att inte återkräva beviljade kulturstöd för arrange-

mang som blivit inställda pga. Coronapandemin. Kultur och utveckl-

ingsnämnden beslutar att de kulturaktörer som blivit bokade av kul-

turenheten ersätts med den överenskomna summan även om arrange-

manget ställs in. 
      

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 11 juni 2020 § 78 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 20 maj 

2020      
_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 94 Dnr 2020-000081  

 

Konstnärlig gestaltning av Vallmons förskola i Ränneslöv 2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att teckna avtal med konst-

nären Joanna Thede utföra konstnärlig gestaltning av Vallmons för-

skola i Ränneslöv enligt godkänd skiss till en kostnad av 153 000 

kronor exkl moms.  

 

Ärendebeskrivning 

Vid nybyggnation av Vallmons förskola i Ränneslöv har avsatts %- 

andelar av byggkostnaden till konstnärlig gestaltning enligt riktlinjer 

antagna i kommunfullmäktige 2017 § 69. Den avsatta summan upp-

går totalt till 198 000 kronor exkl moms. När konstkonsultarvode, 

skissarvode och byggtekniska merkostnader är fråndragna återstår 

153 000 kronor till utförandet av ett byggnadsanknutet konstverk. Ett 

utförandekontrakt på denna summa skall genom kultur- och utveckl-

ingsnämnden tecknas med en konstnär. Uppdraget har under vintern 

upphandlats av kulturkontoret i enlighet med LOU:s regler för di-

rektupphandling. Den av kultur- och utvecklingsnämnden den sep-

tember 2016 § 117 antagna arbetsordningen för direktupphandling 

av konstnärlig gestaltning på skolor har följts.  

 

En konstnär har av den så kallade konstgruppen utsetts att lämna 

skissförslag på en konstnärlig gestaltning av ett gemensamhetsrum 

på förskolan. Skissen kommer att presenteras för konstgruppen den 

1 juni 2020 för godkännande. Därefter översändes ärendet till kultur- 

och utvecklingsnämnden för beslut vid nämndens sammanträde den 

22 juni 2020. Konstnärens skissförslag kommer att presenteras direkt 

på nämndens sammanträde, då direktupphandlingssekretess råder 

fram till dess att nämnden fattat beslut i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 11 juni 2020 § 79 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 28 maj 

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: ____________________________  
 

§ 95 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 juli 2020 till och med 31 augusti 2020 i 

enlighet med verksamhetens tjänsteskrivelse den 6 juni 2020.   

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden fattade 23 mars 2020 beslut om att 

inga förseningsavgifter ska utgå för låntagare som inte återlämnar 

medier i tid under perioden 1 mars till och med 31 maj 2020. Den 18 

maj 2020 fattade kultur- och utvecklingsnämnden beslut om förlänga 

avgiftsfriheten till och med 30 juni. Detta för att låntagare på grund 

av covid-19-situationen inte ska drabbas av förseningsavgifter som 

resultat av karantän eller genom ansvarstagande beteende där lånta-

gare 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 juli till och med 31 augusti 

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 juli-augusti månad.   

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 11 juni 2020 § 80 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 4 juni 

2020 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige  
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§ 96 Dnr 2020-000123  

 

Utredning av renovering och underhåll av ångbåten  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen av 

verksamhetens utredning om möjligheter att renovera och under-

hålla ångbåten inom ramen för Avdelning arbetsmarknads verk-

samheter.  

2. Kultur- och utvecklingsnämnden ger verksamheten i uppdrag att 

undersöka möjligheterna till ideellt engagemang runt ångbåten 

som kan utvecklas till en underhållsförening, med redovisning i 

oktober 2020.  

3. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att skicka föreliggande 

beslut och utredning till kommunstyrelsen för påseende.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott har gett verk-

samheten i uppdrag att utreda möjligheter att renovera och under-

hålla ångbåten inom ramen för Avdelning arbetsmarknads verksam-

heter, med redovisning i juni 2020. 

 

Verksamheten har under utredningen hämtat uppgifter och kunskap 

från olika personer som besitter expertkunskap kring båtar, träbåtar 

samt ångmaskiner. Verksamheten rekommenderar att drift, underhåll 

och renovering organiseras av tex en förening och att det via en över-

enskommelse erbjuds arbetstränings platser för underhåll och reno-

vering som verksamheten förfogar över. Expertkunskapen ska vara 

föreningens ansvar. Verksamheten ser att arbetsuppgifterna med att 

underhålla och renovera ångbåten som utmärkta ur ett arbetstränings 

syfte. Verksamheten ser också möjligheter att kunna arbetsleda men 

det behövs en expertkunskap som verksamheten inte kan erbjuda. 

Verksamheten vill också arbeta mot att öka antalet arbetstränings-

platser utanför den egna organisationen som ett led i deltagarens väg 

mot den öppna arbetsmarknaden och ser detta som en möjlighet. 

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 11 juni 2020 § 81 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 2 juni 

2020 

 

  Forts 
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Forts 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande föreslår att uppdraget i punkt 2 redovisas för nämnden i 

oktober 2020 samt att föreliggande utredning och beslut skickas till 

kommunstyrelsen för påseende.  

 

Beslutsgång 

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

clingsnämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 97 Dnr 2020-000165  

 

Gemensamt uppdrag - KUN/SON angående ekonomiskt bistånd 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden ger verksamheten i uppdrag att 

fortsätta utveckla den nära samverkan mellan nämnderna kring 

den gemensamma processen för att minska det ekonomiska bi-

ståndet i Laholms kommun. Uppdragets mål är att det ekono-

miska biståndet, från och med 2022, minskar till en kostnad per 

invånare som ligger under rikssnittet samt att öka skillnaden mel-

lan kostnader per invånare i Laholms kommun visavi andra jäm-

förbara kommuner. 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden ger verksamheten, mer specifikt 

Jobb Laholm, i uppdrag att redovisa sin genomlysning av verk-

samheten samt en plan för utökat antal praktikplatser med redo-

visning i augusti 2020. 

3. Kultur- och utvecklingsnämnden ger verksamheten i uppdrag att 

vid respektive nämndssammanträde i januari, mars, maj, septem-

ber och november (med början i september 2020) redovisa upp-

nått resultat i form av antalet hushåll som uppburit ekonomiskt 

bistånd per månad, det utbetalda biståndet per invånare i jämfö-

relse med andra kommuner samt antalet personer som avslutats 

till arbete och eller utbildning samt att informera om status på det 

planerade åtgärderna. 

 

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 på börjades en gemensam process mellan verksamhet-

erna i socialnämnden och i kultur- och utvecklingsnämnden för att 

individen snabbare ska nå självförsörjning via arbete och det ekono-

miska biståndet minska. Utbetalningen av det ekonomiska biståndet 

var sammanlagt lägre 2019 än 2018 men takten i minskningen behö-

ver öka. Det är därav av största vikt att verksamheterna arbetar vidare 

utifrån fortsatta och planerade åtgärder. Det är också av största vikt 

att nämnderna löpande följer följa utvecklingen i form av regel-

bundna rapporter av resultatet av den gemensamma processen. 

       Forts 
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 Forts 

Verksamhetens fortsatta och planerade åtgärder; Fortsatt genomlys-

ning av processen med fokus på arbetsmarknadsinsatser. Fortsatt 

säkring av process och rätt insats utifrån målgruppens behov för att 

nå självförsörjning. Förslag till ändring i riktlinjer gällande nödpröv-

ning utifrån genomförd genomlysning av ekonomiskt bistånd. Fort-

satt nära samverkan över nämndsgränserna och mellan de båda en-

heterna. Fokus på att öka antalet praktikplatser och platser för åt-

gärdsanställningar för målgruppen från ekonomiskt bistånd. Krav-

ställning på leverans av RPA och digitala lösningar inom handlägg-

ningen för ekonomiskt bistånd.   

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 11 juni 2020 § 86 

Uppdragsbeskrivning daterad den 1 juni 2020   

 

Ersättares mening 

Jörgen Nilsson (KD): bifall till föreliggande beslut. 

   

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Socialnämnden 
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§ 98 Dnr 2020-000160  

 

Uppföljning av nämndens beslut år 2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kultur- och utvecklingsnämndens beslut den 16 december 

2014, § 119 ska nämnden redovisa de ärenden som ska bli föremål 

för särskilt uppföljning. Redovisningen sker två gånger per år. 

 

Redovisningen är uppdelad i flertalet kategorier; uppdrag till verk-

samheten från nämnden; externa uppdrag till nämnden (från andra 

nämnder och/eller kommunstyrelsen och kommunfullmäktige); 

ärenden som kultur- och utvecklingsnämnden har expedierat och in-

väntar återkoppling; avslutade uppdrag som ännu inte implemente-

rats eller genomförts i verksamheten samt avslutade uppdrag.   

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 11 juni 2020 § 82 

Bilaga, Uppdrag & beslut till/från kultur- och utvecklingsnämnden 

januari-juni 2020 

_____ 
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§ 99 Dnr 2020-000030  

 

Namnsättning av väg, Hasslöv 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden antar namnförslaget Bäckagårds-

vägen.  

 

Ärendebeskrivning 

Önskemål har inkommit från Urban Carlsson Torp, Hasslöv om att 

namnsätta en väg i Hasslöv, se kartbilaga. Idag har fastigheterna ut-

med vägen postadress Torp. Samtliga fastighetsägare och näringsid-

kare som berörs av adressändringen har ställt sig positiva till försla-

get.  

 

Vägnamnet Bäckagårdsvägen knyter an till gårdsnamnet Bäckagård 

som ligger utmed vägen och får anses följa kommunens riktlinjer för 

namnsättning av gator och vägar.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 11 juni 2020 § 83 

Tjänsteskrivelse TJS 039/20 

Kartbilaga 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 100 Dnr 18218  

 

Adressättning av lägenheter Mellby 37:2 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden antar adressförslaget Strandhugget 

för nya lägenheter på fastigheten Mellby 37:2.      

 

Ärendebeskrivning 

Nya lägenheter och affärslokaler är under uppförande på fastigheten 

Mellby 37:2, före detta livsmedelsaffären strandhugget. Byggherren 

Håkan Danfors har inkommit med önskemål om att de nya lägenhet-

erna och lokalerna ska få adressen Strandhugget. 

 

Namnet Strandhugget är välkänt i Mellbystrand och knyter an till 

platsens historik då den gamla affären har funnits på den här platsen 

i många år.      
 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 11 juni 2020 § 84 

Tjänsteskrivelse TJS 038/20 

Kartbilaga 

 _____ 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadskontoret      
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§ 101 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 15 juni 2020 över anmälningar.  

Förteckning den 15 juni 2020 över synpunkter och förslag. 

      

_____ 
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§ 102 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 15 juni 2020 över delegationsbeslut    

   

_____ 
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§ 103 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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§ 104 Dnr 2020-000010  

 

Informationsärenden år 2020 

 

1. Förslag på nämndsplan 

- Genomgång av förslag på nämndsplan. Ärendet beslutas i au-

gusti 2020.  

Alexandra Fagerström, Narcisa Duranovic,  

Andreas Meimermondt 

 

2. Information av avdelning kultur & fritid 

- Påbörjar översyn av kultur & fritid innan semestrarna (uppdrag 

från verksamhetschef). Ska vara klar under hösten/vintern.  

Wiveca Ekeblad 

- Självbetjäning på stadsbiblioteket 

- ”Stärkta bibliotek”, tredje och sista året. Beviljats 800 tkr. Pro-

jekt som syftar till att fånga upp unga som inte kommer till 

biblioteket och inte är föreningsaktiva. 

- Utökad service pga corona (hemtransport, take away-böcker, 

bokkassar). 

- Sommarläsning – för de minsta, F-9 samt för vuxna.  

Marie Erge 

- Utebaden har öppnat, välbesökta. Noga med regler om att hålla 

avstånd etc.  

- Sommarsimskolan igång.  

- Gemensamt sommarlovsprogram med bibliotek och kultur & 

turism.  

- Sportsommar starar i augusti.  

- Ändrat Hjörneredslägret, endast dagläger och ej övernattning.  

Christer Johansson 

- Strandfotbollsturneringen är inställd. Ställt upp 2 mål vid Birger 

pers väg istället.  

- Försöker marknadsföra (via tryckmaterial och sociala medier) 

det positiva som man kan göra i kommunen trots coronapande-

min; fiska, vandra, cykla.  

- Laholms kommun har gått med i Naturkartan.se, där alla natur-

reservat, cykelleder, kanotleder finns digitalt i hela Halland.  

- Tre nya trails lanseras nästa vecka.  

- Pågående samarbete med Halmstad, ta fram en biltur med histo-

riskt inslag.  

- Vindmätare på stranden. Bra vindvatten och förutsättningar för 

surfing i kommunen.   

Forts 
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Forts 

- Gjort en översyn av ställplatser i kommunen, fyra nya ställplatsr 

i Mellbystrand inom kort.  

- Sommarfrukostarna blir i år digitala (gratis), sänds via visitla-

holm.se och hallandposten.se   

- Tydligt uppdrag från regionen och kommunchefer att vi ej 

marknadsför för att öka mängden turism, utan marknadsföra för 

de som redan befinner sig här.   

- A day in Halland – app där det framgår folkmängd etc. vid po-

pulära besöksmål.   

Nathalie Sandberg 

 

3. Presentation av Gabriella Pifrader, ny enhetschef för kvalitet & 

service 

 

4. Redovisning Föreningsrådet  

- Inlämnar redovisning tre gånger om året. Verksamheten rullar 

på. Fullständig redovisning finns i diariet.  

Marie Olsson 

 

5. Information från verksamhetschef 

- har ej hittat ersättare för verksamhetscontroller, tittar på tillfäl-

lig projektanställning fram tills årsskiftet. 

- igång med internbudgetprocessen. 

- change management utbildning igång.  

- verksamhetschef blivit antagen till SKR:s toppledarprogram 

2020-2022.   

Andreas Meimermondt  

 

6. Information från ordförande 

- skolavslutning och studentavslutning 

- studenterna har arrangerat en egen studentvecka, inkl. bal, men detta är 

inget som kommunen är involverad i.  

Ove Bengtsson  

 

7. Ledamöternas spel 

- Bokbussens tidtabell – körs ingen tur på lördagar i Veinge? 

Birgitta Fritzon (S) 

- Verksamheten återkommer med svar på detta. Beslutet var att 

en tur skulle köras på lördagar.  

 

      

_____      



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 25 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-06-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 105 Dnr 2020-000170  

 

Svar på inkommande skrivelser till kultur- och utvecklings-

nämnden 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att skicka föreliggande 

skrivelse som svar till Småklubbsalliansen. 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att skicka föreliggande 

skrivelse som svar till Teckningsmuseets Vänner. 

3. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att skicka föreliggande 

skrivelse som svar till Laholms fotbollsklubb.    

 

Ärendebeskrivning 

Teckningsmuseets Vänner inkom med en skrivelse med ett förslag 

att flytta keramikmuseet till en annan plats, då det utrymme som nu 

används i Teckningsmuseets lokaler behövs till Teckningsmuseets 

allomfattande verksamhet.  

 

Laholms fotbollsklubb ansöker i sin skrivelse om ekonomiskt stöd 

med anledning av coronapandemin. Likaså föreslår Södra Hallands 

småklubbsallians i sin skrivelse till kultur- och utvecklingsnämnden 

diverse olika ekonomiska åtgärder för att eventuellt täcka fotbolls-

klubbarnas inkomstbortfall som orsakats på grund av coronapande-

min.   

 

Beslutsunderlag 

Inkommande skrivelse från Teckningsmuseets Vänner den 27 maj 

2020 

Bilaga, Svar till Teckningsmuseets Vänner den 12 juni 2020  

Inkommande skrivelse från Laholms fotbollsklubb den 28 april 2020 

Bilaga, Svar till Laholms fotbollsklubb den 12 juni 2020  

Inkommande skrivelse från Södra Hallands Småklubbsallians 

Bilaga, Svar till Södra Hallands Småklubbsallians den 12 juni 2020 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Småklubbsalliansen 

Teckningsmuseets Vänner 

Laholms fotbollsklubb 
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§ 106 Dnr 2020-000146  

 

Deltagande på distans 

 

Förslag till 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.  

 

Ledamöter som har deltagit på distans via Teams: 

 

Angela Magnusson (M) 

Ingrid Sjöberg (M) 

  

      

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


