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KUN § 9 Dnr 2014-000086 

 

Verksamhetschef Hälso- sjukvård samt ansvarig sjuksköterska 

för elevhälsan 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att utse Ingela Måns-

son till verksamhetschef för elevhälsan inom kultur- och utveckl-

ingsnämnden. 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att utse Maria Larsson 

från barn- och ungdomsverksamheten, till medicinsk lednings-

ansvarig och Lex Maria ansvarig för elevhälsans medicinska del 

i gymnasieskolan inom kultur- och utvecklingsnämnden och kö-
per därigenom tjänsten av barn- och ungdomsnämnden. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Enligt skollagen 2 kap. 25 § ska det för elever i förskoleklass, grund-

skola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola finnas en 

elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psyko-

sociala och specialpedagogiska insatser. För medicinska, psykolo-

giska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, 

skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång 

till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpe-

dagogiska insatser kan tillgodoses.  

 

Enligt 1 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) avses med hälso- 
och sjukvård åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och be-

handla sjukdomar och skador. Det innebär att det inom elevhälsans 

uppdrag bedrivs hälso- och sjukvård. Framför allt sker detta inom 

elevhälsans område.  

 

Enligt 29 § i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska det inom 

hälso- och sjukvård finnas någon som svarar för verksamheten. 

Verksamhetschefen får bestämma över diagnostik eller vård och be-

handling av enskild patient endast om han eller hon har tillräcklig 

kompetens och erfarenhet för detta. Verksamhetschefen ska säker-

ställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och 

säkerhet i vården tillgodoses. 

 

 

     forts. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2015-01-28 

 

 

 

 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

forts. § 9 

 

Beslutsunderlag 

 

Protokoll beredningsutskottet den 14 januari 2015, § 1 

Verksamhetens tjänsteskrivelse den 7 januari 2015 

____ 

 

Beslutet skickas till:  

Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg 

Barn- och ungdomsnämnden 
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KUN § 10 Dnr 2014-000276 

 

Verksamhetschef Hälso- sjukvård samt ansvarig sjuksköterska 

för daglig verksamhet 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar säkerställa tjänsten 

verksamhetschef hälso- och sjukvård genom tjänsteköp av soci-

alnämnden för del av daglig verksamhet som utförs i kultur- och 

utvecklingsnämnden och utser Viveca Baltzarsson till verksam-

hetschef för hälso- och sjukvård. 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att säkerställa tjänsten 

medicinskt ansvarig sjuksköterska och Lex Maria ansvarig ge-
nom tjänsteköp av socialnämnden för del av daglig verksamhet 

som utförs i kultur och utvecklingsnämnden och utser Lotta Tre-

ble-Read till medicinskt ansvarig sjuksköterska och Lex Maria 

ansvarig.  

 

Ärendebeskrivning 

 

I samband med att en utredningen avseende översyn av enheten för 

arbetsmarknadsinsatser ingick även en översyn av beslutad överfö-

ring av utförandet av daglig verksamhet från socialnämnden till kul-

tur- och utvecklingsnämnden. Utredningen föreslog att utförandet av 

daglig verksamhet med inriktning arbete och sysselsättning överförs 

till kultur- och utveckling med start den 1 januari. Kommunfullmäk-

tige fattade den 16 december 2014 beslut om överföringen, § KF 198.  
 

Hälso- och sjukvård 

Viss hälso- sjukvård kan behöva utföras av personalen till deltagare 

i den dagliga sysselsättningen. Detta utförs idag genom att kommu-

nens sjuksköterska alt fysioterapeut eller arbetsterapeut delegerar el-

ler instruerar en hälso- och sjukvårdsuppgift.  

 

Enligt 22 § i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) utövas ledningen 

av kommunens hälso- och sjukvård av den eller de nämnder som 

kommunfullmäktige enligt 2 kap. 4 § socialtjänstlagen (2001:453) 

bestämmer. Enligt 28 § hälso- och sjukvårdslagen anges att led-

ningen av hälso- och sjukvård skall vara organiserad så att den till-

godoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar 

      

     forts. 
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kostnadseffektivitet. Enligt 29 § i hälso- och sjukvårdslagen skall det 

finnas någon som svarar för verksamheten (verksamhetschef). Verk-

samhetschefen får dock bestämma över diagnostik eller vård och be-

handling av enskilda patienter endast om han eller hon har tillräcklig 

kompetens och erfarenhet för detta.  

 

Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det 

finnas en sjuksköterska enligt 24 § i samma lag. Sjuksköterska svarar 

för  

 

1. att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan 

hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det, 

 
2. att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga 

med säkerheten för patienterna, 

 

3. att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och 

sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller 

behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvar-

lig skada eller sjukdom. 

 

Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en 

fysioterapeut eller en arbetsterapeut fullgöra uppgifter som sägs i 

första stycket. 

 

Enligt Socialnämndens reglemente är en av nämndens uppgifter led-

ningen av den kommunala hälso- och sjukvården och hemsjukvår-
den. Verksamhetschef och ansvarig sjuksköterska verkar inom soci-

alnämndens verksamhetsområde.  

 

Då del av utförandet av daglig verksamhet överförs den 1 januari till 

kultur- och utvecklingsnämnden måste nämnden besluta om ansva-

rig verksamhetschef för hälso- och sjukvård enligt 29 § HSL och om 

en sjuksköterska enligt 24 § HSL.  

 

Nämnden kan utse verksamhetschef och sjuksköterska som i dag ar-

betar på uppdrag av Socialnämnden då all personal i Laholms kom-

mun är anställd av kommunstyrelsen. Tjänsterna som berör hälso- 

och sjukvård köper då kultur- och utvecklingsnämnden av social-

nämnden. 

 

     forts. 
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Beslutsunderlag 

 

Protokoll beredningsutskottet den 14 januari 2015, § 2 

Tjänsteskrivelse den 18 december 2014, Verksamhetschef Hälso- 

sjukvård samt medicinskt ansvarig sjuksköterska för daglig verksam-

het 

Utredning den 29 september 2014, Översyn av enheten för Arbets-

marknadsinsatser samt översyn och överföring av Daglig verksamhet 

____ 

 

Beslutet skickas till:  

Socialnämnden 

Verksamhetschef Hälso- och sjukvård 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO 
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KUN § 11 Dnr 2014-000271 

 

Riktlinjer för ekonomiskt bidrag till ungdomar på hvb boende 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden antar de reviderade riktlinjerna för 

ekonomiskt bidrag till ensamkommande ungdomar på hem för vård 

eller boende med överenskommen ändring. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Hem för vård eller boende (HVB) för ensamkommande barn i La-

holms kommun finansieras genom statsbidrag som avser täcka kost-

naderna för personal, kost, logi och omvårdnad. Här ingår kostnader 
för gemensamma fritidsaktiviteter, förbrukningsvaror, tolk och andra 

nödvändiga verksamhetskostnader, samt en basuppsättning av kläder 

och skor.  

 

För att tillförsäkra ungdomarna en levnadsstandard i nivå med ett ge-

nomsnitt av svenska ungdomar, och för att främja ungdomarnas in-

tegration och delaktighet i föreningslivet, behöver ytterligare kostna-

der ersättas av HVB-hemmet. Ersättningen ryms inom boendets bud-

get. 

 

Beslutsunderlag 

 

Protokoll beredningsutskottet den 14 januari 2014, § 3 

Bilaga ”Förslag till revidering av riktlinjer för ekonomiska bidrag 
från HVB-hemmet Lilla Nybo till ensamkommande ungdomar”. 

Text som föreslås tas bort är markerad med rött och ny text är mar-

kerad med blått. 

_____ 
 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2015-01-28 

 

 

 

 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KUN § 12 Dnr 2014-000205 

 

Nytt fördelningstal för ensamkommande flyktingbarn 2015 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår att kommunstyrelsen be-

slutar följande: 

 

1. Omförhandla avtalet som reglerar åtagandet att tillhandahålla 

boendeplatser. Det nya avtalet bör vara i nivå med det fördel-

ningstal som Migrationsverket meddelat för år 2015, det vill säga 

fjorton asylplatser.  

 

2. Dela avtalet om boendeplatser i två separata avtal, varav det ena 
avser antal asylplatser och det andra boendeplatser för barn med 

uppehållstillstånd.  

 

3. Omförhandla det avtal som avser boendeplatser för barn med up-

pehållstillstånd i takt med verksamhetens tillväxt och utökning. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Kommunfullmäktige har gett kultur- och utvecklingsnämnden i upp-

drag att utifrån tecknade avtal samordna ett mottagande av ensam-

kommande barn och ungdomar och tillhandahålla boendeplatser i 

förhållande till det antal barn om avtalet genererar. Laholms kom-

mun har i nuvarande avtal åtagit sig att tillhandahålla sexton boen-

deplatser för ensamkommande barn i ålder från 15 år och tio av dessa 
platser ska enligt avtalet alltid vara tillgängliga för asylsökande barn. 

 

Från och med den 1 januari 2014 infördes en lag som gav Migrat-

ionsverket utökade möjligheter anvisa barn till kommunerna, oavsett 

om kommunen redan har en överenskommelse om att ta emot en-

samkommande barn eller inte.  

 

Migrationsverket har tagit fram fördelningstal för landets kommu-

ner. De grundar sig huvudsakligen på kommunens folkmängd, men 

också på det totala flyktingmottagandet i kommunen och antalet 

asylsökande i kommunen. Fördelningstalet är det antal asylplatser 

som kommunen förväntas tillhandahålla för ensamkommande barn.  

 

 

     forts. 
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Migrationsverket har tagit fram anvisningsprinciper som styr vilken 

kommun som Migrationsverket anvisar barn till och fördelningstalen 

är då vägledande. 

 

Principerna började gälla vid årsskiftet 2014 och beslut om anvisning 

av barn kan inte överklagas.  

 

Laholms kommun har under november 2014 skrivit om sina avtal för 

att kunna ta emot ensamkommande barn motsvarande kommunens 

fördelningstal för 2015. 

 

Beslutsunderlag 

 

Protokoll beredningsutskottet den 14 januari 2015, § 4. 

Verksamhetens tjänsteskrivelse den 5 januari 2015 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

 

Thomas Lövenbo (SD): Avslag på att förnya avtalen med Migrat-

ionsverket.  

 

Beslutsgång 

 

Ordförande ställer proposition på beredningsutskottets förslag mot 

Thomas Lövenbo (SD) förslag och finner att nämnden beslutar i en-

lighet med beredningsutskottets förslag.  

 

Reservationer 

 

Thomas Lövenbo (SD) 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 

_____ 
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KUN § 14 Dnr 2014-000273 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens internbudget år 2015 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden fastställer förslaget till internbud-

get för år 2015. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Kommunfullmäktiges beslut om tilldelning av medel utgör en eko-

nomisk nettoram. Som underlag för denna nettoram ligger nämnder-

nas bruttobudgetförslag. Detta innebär att samtliga kostnader och in-

täkter inom nämndernas verksamhetsområden ska tas upp i budgeten. 
 

Med utgångspunkt från den beslutade budgeten ska respektive 

nämnd fastställa en internbudget. Ur uppföljningssynpunkt är det 

viktigt att internbudgeten kodas på samma sätt som verksamheten 

sedan kommer att redovisas. 

 

Om nämnden genomför omdisponeringar inom sin internbudget un-

der året ska dessa förändringar anmälas till kommunstyrelsen. Det 

finns även möjlighet för nämnden att förändra sin budgets bruttoom-

slutning under förutsättning att det tilldelade nettoanslaget inte på-

verkas. Även sådana förändringar ska anmälas till kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

 

Protokoll beredningsutskottet den 14 januari 2015, § 6. 

Förslag till internbudget för kultur- och utvecklingsnämndens verk-

samheter år 2015. 

____ 
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KUN § 16 Dnr 2014-000275 

 

Handkassor och växelkassor inom kultur- och 

utvecklingsnämndens verksamhet år 2015 samt redovisning av 

nämndens handkassor år 2014 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner förteckningen över-

nämndens hand- och växelkassor för år 2015. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar om tilldelning och ansvar 

för hand- och växelkassor inom sina verksamheter. Enligt kommun-
styrelsens riktlinjer för kontanthantering får en handkassa endast an-

vändas för smärre utgifter, vilka inte faktureras. Vid beslut om hand-

kassor skall bland annat följande beaktas: 

 

1. Handkassorna får inte vara större än vad som är motiverat med 

hänsyn till användningsområdet. 

 

2. Antalet handkassor bör begränsas. 

 

När det gäller befintliga handkassor, som används i ringa omfattning, 

bör nämnden överväga om kassan skall upphöra. 

 

Beslutsunderlag 

 

Protokoll beredningsutskottet den 14 januari 2015, § 8 

Förteckning över hand- och växelkassor för 2015, ekonomienheten 

____ 

 

Beslutet skickas till:  

Ekonomienheten 
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KUN § 17 Dnr 2015-000007 

 

Lokalansvarig tjänsteman i kultur- och utvecklingsnämnden 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden utser Bo Johansson till lokalansva-

rig tjänsteman underställt kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Kommunfullmäktige fattade den 28 januari 2014, § 3, beslut om änd-

ringar i kommunens nämndorganisation från och med den mandat-

period som börjar den 1 januari 2015. Vidare har fullmäktige den 24 

juni 2014, § 104, beslutat om bolagisering av kommunens fastighets-
förvaltning genom bildandet av ett dotterbolag till Laholmshem AB 

Kommunfastigheter i Laholm AB - som tar över ägandet av ett 50-

tal kommunala verksamhetsfastigheter. Beslutet innebär att dotter-

bolaget ersätter servicenämnden som ”intern entreprenör” för nypro-

duktion och de underhålls- och driftstjänster som krävs för kommu-

nens verksamhetslokaler. Beslutet innebär vidare att kommunstyrel-

sen från och med den 1 januari 2015 får ansvar för de fastighetsrela-

terade uppgifter som ligger kvar hos kommunen. 

 

Med anledning av fullmäktiges beslut om utökat uppgiftsområde för 

kommunstyrelsen beslutade kommunstyrelsen den 2 december 2014, 

§ 232 att kultur- och utvecklingsnämnden anmodas att utse lokalan-

svariga tjänstemän enligt punkt D 6 i kommunstyrelsens delegations-

ordningen. 
 

Beslutsunderlag 

 

Protokoll beredningsutskottet den 14 januari 2015, § 9 

Protokoll kommunstyrelsen den 2 december 2014, § 232. 

____ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen  

Fredrik Nilsson 
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KUN § 16 Dnr 2015-000002  

 

Anmälan av delegationsbeslut år 2015 

 

Förslag till beslut 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden lägger anmälan till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

 

I enlighet med kommunallagen 6 kapitel 33 § får en nämnd uppdra 

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

visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  

 

Beslut som har fattats på nämndens vägnar ska i enlighet med kom-
munallagen 6 kapitel 35 § anmälas till kultur- och utvecklingsnämn-

den i den ordning som nämns i beslutad delegationsordning.  

 

Beslutsunderlag 

 

Förteckning över anmälda delegationsbeslut den 16 januari 2015. 

____ 
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KUN § 17 Dnr 2015-000001  

 

Anmälningar år 2015 

 

Förslag till beslut 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden lägger anmälan till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Ärendet behandlar en förteckning med ärenden eller dokument som 

har kommit in till kanslienheten under månaden.  

 

Beslutsunderlag 

 

Förteckning över anmälningar den 16 januari 2015.  

____ 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2015-01-28 

 

 

 

 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KUN § 18 Dnr 2015-000006 

 

Informationsärenden/diskussionsärenden år 2015 

 

 Information från ordföranden – Margareta Bengtsson 
Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott kommer planera för att 

göra företagsbesök i Laholms kommun. Beredningsutskottet kommer åter-

koppla till nämnden efter besöken.  

 

 Information från verksamheten – Ulf Mattsson 
Verksamheten ska införa skidbussar till Vallåsens skidanläggning under 

vecka sju och åtta, där fritidsledare kommer vara med under turerna, och tu-

ristbyråns personal är på plats. 

 

 Ledamöternas inspel 
Gunnar Gullander - Efterfrågar uppföljning av projekt Gateway Laholm 

och el-cykel uthyrningen.  

 

 Presentation av nämndens underlag till kommunplan, nämndsplan och verk-
samhetsplan 2015. 

 

 Under förmiddagen träffades enhetscheferna, staben och politikerna för ut-
bildning och dialog kring verksamheten.  

____ 

 


