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Laholms kommun 

Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde den 25 april 2022 

Protokollet som justerats den 27 april 2022 , finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Emelie Eliasson 

Nämndsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 27 april 2022 

till och med den 20 maj 2022 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Emelie Eliasson 

Kultur- och utvecklingsförvaltningen 



 

 

LAHOLMS KOMMUN 

Kultur- och utvecklingsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-04-25 

Sida 
1 (20) 

 

Plats och tid Svanen, klockan 09:00 – 12:00 

Beslutande Ove Bengtsson (C), ordförande 

 Angela Magnusson (M)  

 Magnus Johansson (S)  

 Elvis Begic (L) 

 Kerstin Lindqvist (C)  

 Birgitta Fritzon (S)  

 Bertil Johansson (LP)  

 Maj-Lis Jeppsson (SD)  

 Jörgen Nilsson (KD)  

 

Övriga deltagande  Kent-Ove Bengtsson (MP), ersättare 

 Thor Gunnar Bjelland (M) ersättare 

 Ingrid Sjöberg (M), ersättare 

 Karl-Fredrik Tholin (S), ersättare 

   

 Andreas Meimermondt, förvaltningschef 

 Emelie Eliasson, nämndsekreterare (via Teams) 

 Marie Olsson, verksamhetschef Arbetsmarknad §§ 57, 62 (punkt 1, 4) 

 Joel Axelsson, enhetschef Vägledning & mottagning § 62 (punkt 1) 

 Anette Martinsson, enhetschef Daglig verksamhet § 62 (punkt 1) 

 Cornelia Larzénius, enhetschef Arbetsmarknadsenheten § 62 (punkt 1) 

 Wiveca Ekeblad, verksamhetschef Kultur & fritid §§ 51-54 

 Jonas Heintz, enhetschef Kultur & turism § 54 

 Mats Altemyr, enhetschef Fritid §§ 51-53 

 Marcus Alvstrand, verksamhetscontroller § 62 (punkt 2) 

 Narcisa Duranovic, förvaltningsekonom § 62 (punkt 2) 

 

Utses att justera Maj-Lis Jeppson (SD) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 27 april 2022 klockan 13:00 

 

Paragrafer  §§ 50-62 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Emelie Eliasson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Ove Bengtsson (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Maj-Lis Jeppson (SD)
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 50 Dnr 2022-000064  

 

Ekonomisk rapport år 2022 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen.  

 

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av kultur- och utvecklingsnämndens ekonomi och 

eventuella avvikelser. 

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 11 april 2022 § 40 

Ekonomisk rapport jan-feb 2022 

 

 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 51 Dnr 2022-000122  

 

Fastställande av budget och bidragsbelopp år 2022 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att återremittera ärendet, 

med svar till kommande sammanträde i maj 2022.  

 

Ärendebeskrivning 

Bidragsgivningen till ideella föreningar i kommunen regleras av La-

holms kommuns författningssamling (LFS) 7.8, bestämmelser an-

tagna av kommunfullmäktige. Bidrag lämnas i form av aktivitetsbi-

drag, lokalbidrag, utbildningsbidrag och övrigt bidrag. Kultur- och 

utvecklingsnämnden har årligen uppdraget att, utifrån tilldelat bud-

getanslag, fastställa bidragsbelopp för respektive bidragsform. Bud-

getanslaget för bidrag till föreningar år 2022 har i internbudgeten 

fastställts till 4995 tkr.  

 

Fritidsenheten har med hänsyn till utfallet från tidigare år och in-

komna ansökningar för år 2022 upprättat en beräknad budget för re-

spektive bidragsform med en del förändrade bidragsbelopp jämfört 

med år 2021.  

 

Övriga kostnadsposter inom budgetram 

Administration/IT  60 tkr 

Föreningsråd 700 tkr 

Årets Förening 13 tkr 

Allmänna Samlingslokaler 1000 tkr 

Bidrag till RF-SISU 110 tkr 

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 11 april 2022 § 41 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 april 

2022. 

Bilaga, Ekonomiskt utfall föreningsbidrag 2021 

Bilaga, Förslag till budget och bidragsbelopp 2022 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande föreslår att återremittera ärendet, med redovisning på 

nästkommande sammanträde, för att på nytt se över bidragsposterna, 

framförallt i förhållande till tidigare beslut om allmänna samlingslo-

kaler.  
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2022-04-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Beslutsgång 

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

ingsnämnden beslutar i enlighet med det.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 52 Dnr 2022-000013  

 

Övrigt bidrag 1/2022 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att återremittera ärendet, 

med svar till kommande sammanträde i maj 2022.  

 

 

Ärendebeskrivning 

Fritidsenheten har handlagt respektive bidragsansökningar och upp-

rättat sammanställning och förslag den 28 mars 2022. 

 

Sammanställningen innehåller tio ansökningar från omgång ett 2022. 

Därtill tillkommer en bordlagd ansökning från omgång två 2021.  

 

Verksamheten föreslår att bevilja två ansökningar från omgång ett 

2022 och en ansökan från omgång 2 2021. Dessa förslag bedömer 

Fritidsenheten vara mest relevanta. En samlad bedömning har gjorts 

av alla ansökningar genom dialog med berörda föreningar. 

 

Den sammanlagda summan av förslagen uppgår till 170 000 kr. Den 

totala budgeten för övrigt bidrag 2022 är 172 000 kr.  

 

Bidragen avser att stödja speciella verksamheter eller objekt som 

kultur- och utvecklingsnämnden bedömer som angelägna och ej in-

nefattas av övriga bidragsformer. Bidrag kan lämnas till utvecklings- 

och försöksverksamhet, större arrangemang, större reparations- och 

underhållskostnader m.m. Bidrag lämnas ej till föreningars löpande 

verksamhet.  

 

Bidrag 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/eller annan verksamhet som kultur- och utvecklingsnämnden 

finner särskild anledning att stödja. 

Kultur- och utvecklingsnämnden skall efter särskild prövning besluta 

om bidragets storlek beroende på angelägenhetsgrad och disponibla 

medel. 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

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. 

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 11 april 2022 § 42 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 april 

2022 

Bilaga, Samtliga ansökningshandlingar från respektive förening. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande föreslår att återremittera ärendet, med redovisning på 

nästkommande sammanträde, för att ärendet om bidragsbeloppen 

också återremitteras och beslut om övrigt bidrag bör inte föregås av 

det beslutet.  

 

Beslutsgång 

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

ingsnämnden beslutar i enlighet med det.  

 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 53 Dnr 2020-000316  

 

Skottorps IF:s lokalbehov 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att: 

• godkänna ansökan om kommunalt bidrag, under förutsättning 

att föreningen inkommer med ansökan som styrker summan 

på 300 000 kronor. 

• godkänna ansökan om kommunal borgen under förutsättning 

att föreningen inkommer med offert etc. som styrker summan 

på 4 miljoner kronor som enligt föreningen behöver lånas upp 

samt att föreningen uppfyller riktlinjer enligt Finanspolicy för 

Laholms kommun, 6.Borgensåttaganden, 6.2.1 Ideella orga-

nisationer. 
 

Ärendebeskrivning 

Skottorps IF, är en ideell förening som arbetar för en positiv utveckl-

ing av Skottorp och ser det som viktigt att möta befolkningsökningen 

i Skottorp och Skummeslöv genom att bland annat utveckla området 

kring Skottorps Idrottsplats. Föreningen önskar på längre sikt ut-

veckla området kring idrottsplatsen till ett rekreationsområde för 

både barn, vuxna och seniorer med möjligheter att använda kom-

mande byggnation till att vara en samlingsplats stora delar av året. 

Som ett första steg i detta ansöker SIF om ett kommunalt bidrag på 

300 000 kr för att det krävs kommunalt kapital på 30 % av sökt be-

lopp på 1 300 000 kr för att få göra en ansökan till Boverket. Skot-

torps IF ansöker också om en kommunal borgen för ett lån på 4 mil-

joner kronor hos Laholms Sparbank för ytterligare en del av finan-

sieringen till aktuellt projekt. 

 

Fritidsenheten kommer under en snar framtid behöva se över ung-

domsfrågor i aktuellt område. Med ökad inflyttning kommer också 

behovet av att ha ytor för ungdomars fritid att öka. Det finns en möj-

lighet att samutnyttja kommande lokaler på Skottorps IP även för 

kultur- och utvecklingsförvaltningen. 

 

Kultur- och utvecklingsförvaltningen är positiva till stabila och lång-

siktiga verksamheter, både kommersiella och ideella. Tillsammans 

med kommunen kan dessa aktörer utveckla området och tillgänglig-

göra service och rekreation för boende och besökare. Den verksam-

het som bedrivs av Skottorps IF erbjuder viktig samhällsnyttig verk-

samhet för barn- och ungdomsträning.  
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 11 april 2022 § 43 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 april 

2022. 

Bilaga, Ansökan om bidrag & kommunal borgen från Skottorps IF 

Bilaga, Finanspolicy för Laholms kommun 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 54 Dnr 2022-000124  

 

Svar på inkommande skrivelser till kultur- och utvecklings-

nämnden år 2022 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att skicka skrivelse den 30 

mars 2022 som svar på Åke Sintrings synpunkt. 

 

Ärendebeskrivning 

Åke Sintring har i en synpunkt ställd till kulturnämnden påpekat be-

hovet av informationsskyltar och bakgrundinformation om de olika 

konstverken i Laholm.  

 

Då synpunkten är ställd till nämnden ska den besvaras av nämnden. 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på svar. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 11 april 2022 § 44 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 april 

2022 

Bilaga, Skrivelse - svar på synpunkten den 30 mars 2022 

Bilaga, Inkommande synpunkt från Åke Sintring den 30 mars 2022 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Åke Sintring 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 55 Dnr 2022-000121  

 

Uppföljning av kränkande behandling år 2022 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden lägger redovisningen till handling-

arna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade den 29 mars 2017 § 47 

att godkänna riktlinjer för åtgärder mot kränkande behandling, dis-

kriminering och trakasserier, med en revidering av dessa riktlinjer 

den 29 augusti 2018 § 121. Det beslutades även att på nämndens 

möte under april och oktober månad ska en sammanställning tas fram 

av de utredningar och åtgärder som har delegationsanmälts till nämn-

den. 

 

Enligt Skolverkets allmänna råd- arbetet mot diskriminering och 

kränkande behandling (SKOLFS 2012:10) bör huvudmannen bland 

annat se till att det finns en tydlig ansvarsfördelning för utredningen 

och att det finns tydliga rutiner för denna. Huvudmannen bör även 

ha system och upprätta rutiner för hur en anmälan om kränkande be-

handling/diskriminering/trakasserier ska göras så att den kommer så-

väl rektorn som huvudmannen till del. Huvudmannen ska även se till 

att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling och dis-

kriminering. 

 

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

anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling/diskrimine-

ring/trakasserier i samband med verksamheten är skyldig att anmäla 

detta till rektorn. Rektorn är skyldig att anmäla detta till huvudman-

nen. Dessa anmälningar redovisas till nämnden nästkommande möte. 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Från den 6 oktober 2021 till den 31 mars 2022 har fem anmälningar 

om kränkande behandling rapporterats in till kultur- och utvecklings-

nämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 11 april 2022 § 45 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 april 

2022. 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 56 Dnr 2022-000125  

 

Detaljplan för del av Skummeslöv 29:1, Haga etapp 1 - Samråd 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att skicka tjänsteskrivelse 

den 6 april 2022 som svar till samhällsbyggnadsnämnden angående 

detaljplan för del av Skummeslöv 29:1, Haga etapp 1. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har gett samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 

detaljplanelägga Skummeslöv 29:1, Haga etapp 1. Syftet med detalj-

planen är att komplettera Skottorps befolkningsunderlag och stimu-

lera tillväxt i kommunen med effektiv markanvändning genom att 

möjliggöra för ett nytt bostadsområde med höga boendekvaliteter, 

olika typer av boendeformer samt lokaler för verksamheter, äldrebo-

ende och en skola. I enligt med 5 kapitlet 11-17 §§ plan- och bygg-

lagen (2010:900/2014:900) sänds detaljplanen ut på samråd. Fram 

till och med den 15 maj 2022 kan synpunkter lämnas in på planför-

slaget. Detaljplan för del av Skummeslöv 29:1, Haga etapp 1, medför 

en utbyggnad av boende i Skottorps tätort. Kultur- och utvecklings-

förvaltningen ser stora värden i en utbyggnad av Skottorp som ett 

sätt att utveckla kustområdet inom Laholms kommun utan att all 

byggnation måste ske strandnära. Kultur- och utvecklingsförvalt-

ningen för en dialog med Skottorps IF kring framtiden och utbygg-

nad av Skottorps idrottsplats där föreningen avser att utveckla bygg-

nationerna på idrottsplatsen och idrottsplatsen är föreslagen som en 

tänkbar lokalisering för en framtida konstgräsplan vilket väl över-

ensstämmer med ambitionen att utveckla orten för ytterligare bo-

ende. Kultur- och utvecklingsförvaltningen ser positivt på att områ-

det undersökts ur ett kulturhistoriskt perspektiv. I underlaget till de-

taljplanen nämns områdets potential ur ett turismperspektiv. Även 

om det strandnära området i Laholms kommun har en hög attraktivi-

tet inom turismnäringen är det kultur- och utvecklingsförvaltningens 

uppfattning att det är tveksamt om attraktivitet för turism kan gener-

eras utifrån Skottorp som ort. 
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Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 11 april 2022 § 47 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 april 

2022. 

Remiss - Detaljplan för del av Skummeslöv 29:1, Haga etapp 1 – 

Samråd 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 57 Dnr 2022-000120  

 

Arbetsmiljöredovisning år 2021 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden har tagit del  av  den  årliga  arbets-

miljöredovisningen och lägger den till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt  Arbetsmiljöverkets  föreskrift om  systematiskt  arbetsmiljö-

arbete AFS  2001:1 ska  arbetsgivaren  göra  en årlig  uppföljning  av  

hur det systematiska  arbetsmiljöarbetet fungerar.   Hur  arbetsmiljö-

arbetet ska  hanteras  i Laholms  kommun  framgår  ur  riktlinjer  för 

Ar-betsmiljö och samverkan.  Laholms  kommun  har  övergripande  

rutiner  och  blanketter  för  vad som ska  innefattas  i redovisningen  

och hur den  ska  genomföras. All uppföljning  inom kultur- och ut-

vecklingsverksamheten  sammanställs  till en gemensam  redovis-

ning  som behandlas  av  verksamhetens  samverkansgrupp och re-

dovisas även för nämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 11 april 2022 § 46 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 april 

2022. 

Bilaga, Arbetsmiljöredovisning 2021 för kultur- och utvecklings-

verksamheten 

_____ 
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§ 58 Dnr 2022-000126  

 

Kollektivtrafikplan 2023 med utblick 2024-2025 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att ge beredningsutskottet 

i uppdrag att besvara remissen i maj. Svaret ska baseras på gymna-

sielevernas framförda synpunkter.   

 

Ärendebeskrivning 

Hallandstrafiken AB har skickat Kollektivtrafikplan 2023 med ut-

blick 2024–2025 på remiss för yttrande till kommunstyrelsen. Kom-

munstyrelsen har i sin tur remitterat ärendet till kultur- och utveckl-

ingsnämnden för svar senast 20 april. Nämnden har dock efter remis-

sen skickats ut fått uppskov till 18 maj.  

Kollektivtrafikplanen utgår från fastställda mål och principer i det 

Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. Utifrån de strategiska val 

och prioriteringar som finns i programmet arbetar Hallandstrafiken 

årligen fram en kollektivtrafikplan för de kommande tre åren. Kol-

lektivtrafikplanens syfte är att beskriva hur Hallandstrafiken omsät-

ter målen i trafikförsörjningsprogrammet i verksamheten, exempel-

vis genom trafikförändringar.  

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 11 april 2022 § 48 

Remiss från kommunstyrelsen – Kollektivtrafikplan 2023 med ut-

blick 2024-2025.  

 

_____ 
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§ 59 Dnr 2022-000022  

 

Anmälningar år 2022 

 

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 19 april 2022 över anmälningar. 

Förteckning den 19 april 2022 över synpunkter och förslag. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 60 Dnr 2022-000017  

 

 Anmälan av delegationsbeslut år 2022 

 

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 19 april 2022 över delegationsbeslut. 

_____ 
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§ 61 Dnr 2022-000021  

 

Anmälan om kränkande behandling, diskriminering och trakas-

serier 2022 

 

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 re-

dovisas till nämnden nästkommande möte. 

 

Beslutsunderlag 

Anmälningarna redovisas muntligt på sammanträdet. 

_____ 
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§ 62 Dnr 2022-000012  

 

Informationsärende år 2022 

 

1. Information verksamhet Arbetsmarknad 

- Arbetar för att skapa samsyn kring daglig verksamhet med SON.  

- Heltidsresan 

Anette Martinsson  

- ESF-projekt Målmedvetenhet på hemmaplan slut nu i maj. Redo-

visning kommer.  

- Beviljat förstudie: Arbetsplats först.  

- Feriearbete är i full gång med många sökande.  

    Cornelia Larzénius 

- Aktivitet från verksamhetsplanen; vägledning i vid bemärkelse  

Joel Axelsson  

 

2. Revidering av nämndsplan – del 1 

Marcus Alvstrand & Narcisa Duranovic 

 

3. Politikerutbildning 

- Diskussion om vad politikerna önskar på kommande politikerut-

bildning i nästa mandatperiod.  

 

4. Antal nyanlända 

- Kort genomgång av lagförslaget om massflyktingsdirektivet.  

Marie Olsson 

 

5. Information från förvaltningschef 

- Rotation av chefspersonal; nya verksamhetschefer Arbets-

marknad & Kultur & fritid som börjar 1 juni. Pågående rekry-

tering av enhetschef Arbetsmarknadsenheten, biträdande rektor 

Osbecksgymnasiet och verksamhetsutvecklare på vuxenutbild-

ningen samt påbörjad rekrytering av enhetschef Vägledning & 

mottagning.  

- Annons ute om studentmedarbetare till staben.  

Andreas Meimermondt 
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6. Information från ordförande 

- Möte med idrottsforum.  

- Sommaravslutning med nämnden efter sammanträdet i juni. 

Ove Bengtsson 

 

7. Ledamöternas inspel 

- Inget att tillägga 

 

_____ 

 
 

 




