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KUN § 36 Dnr 2014-000083 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens dokumenthanteringsplan 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner dokumenthanterings-

planen och skickar den vidare till kommunstyrelsen som ska besluta 

om gallring av handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt Arkivlagen (1990:782) är det arkivmyndighetens ansvar att se 

till att de kommunala myndigheterna vårdar och bevarar allmänna 

handlingar i sådan utsträckning att de tillgodoser följande behov.  

 

1. rätten att ta del av allmänna handlingar, 

2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, 

3. forskningens behov.  

 

Det ska dessutom beaktas att handlingarna utgör en dela av det nat-

ionella kulturarvet.  

 

Enligt Arkivreglemente för Laholms kommun punkt 5, ska varje 

myndighet upprätta en dokumenthanteringsplan för sin verksamhet. 

I Laholms kommun är kommunstyrelsen arkivmyndighet. Arkiv-

myndigheten beslutar enligt Arkivreglementet för Laholms kommun 

punkt 7, om gallring av handlingar i myndighetens arkiv.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskotts protokoll den 

11 mars 2015, § 27. 

Dokumenthanteringsplan för kultur- och utvecklingsnämndens verk-

samhetsområden. 

____ 

 

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 
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KUN § 37 Dnr 2015-000049 

 

Visioner och mål för Laholms kommun 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden ställer sig bakom förslaget och den 

idéskiss som presenterats med följande synpunkter: 

 

1. Översynen av principerna för ekonomi- och verksamhetsstyrning 

görs ur ett helhetsperspektiv som även omfattar de andra målni-

våerna samt att mål för god ekonomisk hushållning säkerställs i 

den nya strukturen.  

 

2. Kommunstyrelsen ser över om målsättningarna kring barn och 

unga kan integreras i de andra målområdena vid utformningen av 

inriktningsmålen och istället tydliggöra processerna kring barn 

och unga i kommande ledningssystem. Nämnden påpekar även 

att nämndens nuvarande inriktningsmål berör alla föreslagna mål-

områden. 

 

3. Kommunstyrelsen tillfogar ett femte mål för integration för kom-

munen i sin helhet 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska vision 

och inriktningsmål revideras i samband med ny mandatperiod. Kom-

munchefen fick i uppdrag av kommunstyrelsens ordförande att ta 

fram ett förslag till inriktningsmål för kommunen. Förslaget har ett 

tydligare fokus på kommunens kärnverksamheter. Inriktningsmålen 

behöver ses över när det gäller nivåerna på ambitionerna. Förslaget 

innehåller färre mål för en ökad tydlighet.  
 

Kommunstyrelsen remitterade den 10 februari 2015, § 41 frågeställ-

ningar och förslag kring Laholms kommuns inriktningsmål till samt-

liga nämnder för yttrande senaste den 31 mars 2015. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lorenz Pucher (C): tillägg att kommunstyrelsen ska tillfogar ett 

femte mål för integration för kommunen i sin helhet. 

 

 

 

 

     forts. 
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forts. § 37 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på Lorenz Puchers tillägg och ser att 

nämnden beslutar i enlighet med detta. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskotts protokoll den 

11 mars 2015, § 28. 

Remiss kommunstyrelsen, översyn av vision och mål den 10 februari 

2015. 

Tjänsteskrivelse från verksamheten den 3 mars 2015 

____ 

 

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 
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KUN § 38 Dnr 2015-000050 

 

Förslag till förändrad ansvarsfördelning avseende anordnande 

av boendeplatser för ensamkommande barn 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår i likhet med kommunsty-

relsen att ansvaret för mottagande och boende för ensamkommande 

flyktingbarn överförs från kultur- och utvecklingsnämnden till soci-

alnämnden. Tidpunkten föreslås ske i samförstånd med socialnämn-

den. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige gav den 27 september 2011 kultur- och ut-

vecklingsnämnden i uppdrag att ta fram en genomförandeplan för ett 

mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. 

 

Kommunstyrelsen tecknade i januari 2012 avtal om att Laholms 

kommun åtar sig att ordna ett organiserat mottagande av ensam-kom-

mande barn, samt att tillhandahålla åtta boendeplatser för en-sam-

kommande barn i ålder från 15 år. 

 

Kommunfullmäktiges beslut om mottagande och boendeplatser fö-

regicks av en utredning som konstaterade att Laholms kommun hade 

goda förutsättningar för att ta emot ensamkommande barn. Utred-

ningsunderlaget rekommenderade att ett kommunalt drivet gruppbo-

ende med satellitbostäder placerades under kultur- och utvecklings-

nämnden och i december 2012 öppnade Lilla Nybo. 

 

I januari 2014 infördes en ny lag som ger Migrationsverket utökade 

möjligheter att anvisa barn till kommunerna och som en följd av detta 

har Laholms kommun anvisats ett större antal ensamkommande 

barn. Kommunen har under år 2014 utökat sitt avtal från åtta boen-

deplatser, varav tre asylplatser, till sexton boendeplatser, varav sju 

asylplatser. I november informerades kommunen om tilldelningstal 

för år 2015 och nytt avtal med tio asylplatser har tecknats. Tilldel-

ningstalet för år 2015 har därefter reviderats och för Laholms kom-

mun är det nya tilldelningstalet fjorton asylplatser. 

 

Kommunens andra hvb-boende öppnade på Lagahöjden den 1 de-

cember 2014 och planering för ytterligare boende har påbörjats i 

samarbete med sociala verksamheten. 

 

     forts. 
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forts. § 38 

 

Kommunen har det yttersta ansvaret för att barn och ungdomar som 

vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver och de 

ska kunna få del av de stödinsatser som socialtjänsten kan erbjuda.  

 

Mottagandet av ensamkommande barn omfattas i de flesta avseen-

den av samma lagar och regler som gäller generellt för barn och unga 

i behov av skydd eller stöd enligt socialtjänstlagen. 

 

Mot bakgrund av detta och de erfarenheter som kommunen fått ge-

nom mottagandet ser kultur- och utvecklingsnämnden/verksamheten 

behov av en förändrad ansvarsfördelning gällande boendets organi-

satoriska tillhörighet. 

 

En plan för vilken typ av gruppboende som behöver iordningställas 

för ett utökat mottagande behöver tas fram och eventuella övervä-

gande av alternativa driftsformer för boendet behöver göras. 

 

Kommunledningskontorets föreslår att ansvaret för mottagande och 

boende för ensamkommande flyktingbarn överförs från kultur- och 

utvecklingsnämnden till socialnämnden från 1 maj 2015. Det inne-

bär att socialnämndens och kultur- och utvecklingsnämndens regle-

menten behöver ändras. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskotts protokoll den 

11 mars 2015, § 29. 

Tjänsteskrivelse från verksamheten den 11 mars 2015 

____ 

 

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 
Kultur- och utvecklingsnämnden 2015-03-25 

 

 

 

 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KUN § 39 Dnr 2015-000051 

 

Rutiner kring mottagna medborgarförslag 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden tar initiativ till att Laholms kom-

mun arbetar fram gemensamma riktlinjer för rutiner kring medbor-

garförslag. 

 

Ärendebeskrivning 

Nämnden ser att kommunen bör uppmuntra invånare för deras enga-

gemang i att förbättra och utveckla kommunen. Genom att ta fram 

tydliga riktlinjer kring hur vi besvarar förslagen, bekräftelse kring 

handläggning och handläggare, använda en varm och vänlig ton i 

svaret, kommunicera med förlagsgivaren, och inte till. Laholms 

kommuns kärnvärden är omfamnande genom närhet och tillit, enkelt, 

mänskligt och aktivt.  

 

Kultur- och utvecklingsnämnden ser att vi idag brister i detta i vissa 

avseenden gällande medborgarförslagen. En åtgärd är att det tas fram 

riktlinjer för hur vi på bästa sätt hanterar medborgarförslagen i La-

holms kommun. 

____ 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskotts protokoll den 

11 mars 2015, § 30. 

Riktlinjer och information kring medborgarförslag i kommunen. 

 

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 
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KUN § 40 Dnr 2015-000053 

 

Patientsäkerhetsberättelse år 2014 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner patientsäkerhetsberät-

telsen för år 2014. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt patientsäkerhetslagen (SOSFS 2010:659) ska vårdgivaren 

senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. 

Denna berättelse ska behandla hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits 

under föregående år, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patient-

säkerheten samt vilka resultat som uppnåtts.  

 

I samband med att patientsäkerhetslagen infördes den 1 januari 2011 

ökade kraven på vårdgivaren att bedriva ett systematiskt patientsä-

kerhetsarbete för att minimera och förebygga vårdskador inom verk-

samheten. Av detta följer att personalen inom Elevhälsans medi-

cinska insats (tidigare benämnd skolhälsovård) har skyldighet att 

rapportera tillbud, risk för tillbud och avvikelser. 

 

Då Osbecks Elevhälsa övergått till kultur- och utvecklings nämnden 

under året 2013, har ändå den medicinska ledningsansvaret för skol-

sköterska och skolläkare fortsatt att vara placerad under inom elev-

hälsan på barn- och ungdomsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskotts protokoll den 

11 mars 2015, § 31. 

Elevhälsans patientsäkerhetsberättelse den 4 februari 2014. 

____ 
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KUN § 41 Dnr 2014-000194 

 

Medborgarförslag om aktivitetshus/bowlinghall i Laholm 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden avslår förslaget kring placering 

av aktivitetshuset med motiveringen att det inom ramen för om-

byggnationerna av Osbecks finns inplanerat ett aktivitetshus.  

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden avslår förslaget kring en inte-

grerad bowlinghall i aktivitetshuset med motivering att nämnden 

tidigare undersökt förslaget och kommit fram till att det i nuläget 

inte finns möjlighet eller intresse för drift av en bowlinghall i 

Laholms kommun. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag av Fredrik Roos-Lindell, Elin Strömberg och 

Casandra Hallberg föreslås att det byggs ett aktivitetshus för unga 

integrerat med en bowlinghall vid Folkhälsocentrum i Laholm. Mo-

tiveringen till förslaget är att dagens planer på att flytta Citygården 

och förlägga aktivitetshuset på Osbecksgymnasiet inte överensstäm-

mer med deras definition på ett aktivitetshus. Förslagsställarna ser 

att ett aktivitetshus ska innehålla all möjlig kultur för unga, sportak-

tiviteter, samt en mötesplats för unga att vara på fritiden där de även 

kan vara med och forma verksamheten. Detta i relation med att de 

tagit del av tidigare medborgarförslag om bowlinghall i Laholm, får 

de att se en vinst att integrera verksamheterna.  

 

Utifrån det beslut som kommunfullmäktige tagit har ett aktivitetshus 

planerats inom ramen för ombyggnationerna av Osbeck. Ritningen 

på aktivitetshuset har visats i ungdomsforum och synpunkter från 

ungdomarna har skickats till kultur- och utvecklingsnämnden. Ung-

domarna har fått gehör för en del av sina synpunkter. Processen med 

att ta fram aktivitetshuset fortsätter under 2015. 

 

I ett medborgarförslag den 10 mars 2014 förslogs det att anordna en 

bowlinghall i kommunen. Kultur- och utvecklingsnämnden beslu-

tade vid sammanträdet den 24 september 2014, § 118, att de ser en 

möjlighet att undersöka frågan vidare i form av intresse av drift.  

 

 

 

 

     forts. 
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I nuläget ser inte verksamheten att det finns möjligheter eller intresse 

för att driva en bowlinghall i Laholms kommun. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskotts protokoll den 

11 mars 2015, § 32. 

Verksamhetens skrivelse den 25 februari 2015. 

Medborgarförslag den 5 september 2014. 

____ 

 

Beslutet skickas till: Fredrik Roos-Linden 
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KUN § 42 Dnr 2014-000195 

 

Medborgarförslag om konstgräsplan i Mellbystrand 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att avslår medborgar-

förslaget.  

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden ger verksamheten i uppdrag att 

arbeta fram en långsiktig utvecklingsplan för att skapa en helhets-

syn kring konstgräsplaner i kommunen, och återkomma till 

nämnden i juni. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag av Albin Nilsson, Mellbystrand, föreslås att 

det anläggs en konstgräsplan vid Mellbystrandsskolan. Förslagsstäl-

laren vill att nuvarande grusplan ersätts med en konstgräsplan. Det 

skulle göra att fler ungdomar kom ut och träffades och aktiverade 

sig. Han ser även att skolbarnen skulle få större användning av pla-

nen då färre skulle skada sig.  

 

Kultur- och utvecklingsverksamheten ser positivt på medborgarför-

slaget. Vid Mellbystrandshallen finns en grusplan som är ca 50 x 30 

meter som lämpar sig för konstgräs. Laholms kommun har idag en-

bart en konstgräsplan vid Glänninge. Genom att anlägga ytterligare 

en plan skulle fler föreningar få träningstider. Det underlättar även 

för verksamheten gällande drift och skötsel.  

 

Beredningsutskottets förslag till beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att avslår medborgar-

förslaget. Nämnden ser positivt på förslaget men behöver få en 

helhetssyn på hur det ser ut i kommunen. 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden ger verksamheten i uppdrag att 

arbeta fram en långsiktig utvecklingsplan kring konstgräsplaner i 

kommunen och återkomma till nämnden i juni. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lorenz Pucher (C): avslå medborgarförslaget med motivering att 

verksamheten får i uppdrag att arbeta fram en långsiktig utvecklings-

plan för att skapa en helhetssyn kring konstgräsplaner i kommunen, 

och återkomma till nämnden i juni. 

 

     forts. 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på Lorenz Pucher (C) och berednings-

utskottets förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med Lo-

renz Puchers förslag till beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskotts protokoll den 

11 mars 2015, § 33. 

Verksamhetens skrivelse den 25 februari 2015. 

Medborgarförslag den 15 september 2014. 

____ 

 

Beslutet skickas till: Albin Nilsson, Mellbystrand 
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KUN § 43 Dnr 2014-000192 

 

Medborgarförslag om Beachtennisbana 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden avslår medborgarförslaget med 

motivering att i den kommande strategin ligger uppdraget att för hela 

kustområdet utveckla attraktivitet för boende och besökande, i det 

ingår möjlighet till olika former av fritidsaktiviteter, kulturutövande 

med mera.  

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag av Ulf Nilsson, Laholm, föreslås att det an-

ordnas en Beachtennisbana på stranden i Mellbystrand. Förslagsstäl-

laren ser att all utrustning i form av nät, linjer, rack och några bollar 

skulle kosta några tusenlappar. Föreslagen plats för banan är bredvid 

strandvärdanaskiosk nedanför Birger Pers väg. Strandvärdarna 

skulle i detta fall kunna låna ut kommunens rack och bollar. Mell-

bystrand skulle enligt förslagsställaren på sikt kunna bli Sveriges be-

achtennis mecka, vilket skulle ge Laholm en unik position.  

 

Kultur- och utvecklingsverksamheten ser positivt på utomhusaktivi-

teter och möjligheterna att skapa en attraktivare strand för invånare 

och besökare. Verksamheten har under hela 2014 arbetat med Mell-

bystrandsföreningen och Skummeslövsstrands badortsförening för 

att ta fram en långsiktig strategi för att utveckla kustområdet. Dessa 

mötestillfällen finns dokumenterade, och de idéer som dessa till-

fällen resulterat i arbetas med just nu.  

 

Beredningsutskottets förslag till beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden anser att förslaget är bra men be-

slutar att avslå det med motivering att Laholms kommun idag arbetar 

med att ta fram en långsiktig strategi för att utveckla kustområdet. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lorenz Pucher (C): avslå medborgarförslaget med motivering att i 

den kommande strategin ligger uppdraget att för hela kustområdet 

utveckla attraktivitet för boende och besökande, i det ingår möjlighet 

till olika former av fritidsaktiviteter, kulturutövande med mera.  

 

 

 

 

     forts. 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

forts. § 43 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på Lorenz Pucher (C) och berednings-

utskottets förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med Lo-

renz Puchers förslag till beslut.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskotts protokoll den 

11 mars 2015, § 34. 

Verksamhetens skrivelse den 25 februari 2015. 

Medborgarförslag den 20 augusti 2014. 

____ 

 

Beslutet skickas till: Ulf Nilsson, Laholm 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KUN § 44 Dnr 2014-000179 

 

Svar på remiss av medborgarförslag om aktiviteter på stranden 

i Skummeslövsstrand 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden avslår medborgarförslaget med 

motivering att i den kommande strategin ligger uppdraget att för hela 

kustområdet utveckla attraktivitet för boende och besökande, i det 

ingår möjlighet till olika former av fritidsaktiviteter, kulturutövande 

med mera.  

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag av Leif Blomgren, föreslås att det sätts upp 

volleybollnät och basketkorgar på stranden nedanför Skummeslövs-

badet i Skummeslövsstrand. Förslagsställaren har utifrån praktiska 

exempel sett billiga men smarta anordningar för att aktivera såväl 

barn och ungdomar som vuxna. Exempel på lösningar av material är 

begagnade telefonstolpar som gjutits ner. Enligt förslagsställaren 

skulle en logisk plats för aktiviteter vara nedanför saltvattenspoolen 

i Skummeslövsstrand.  

 

Kultur- och utvecklingsverksamheten ser positivt på utomhusaktivi-

teter och möjligheterna att skapa en attraktivare strand för invånare 

och besökare. Verksamheten har under hela 2014 arbetat med Mell-

bystrandsföreningen och Skummeslövsstrands badortsförening för 

att ta fram en långsiktig strategi för att utveckla kustområdet. Dessa 

mötestillfällen finns dokumenterade, och de idéer som dessa till-

fällen resulterat i arbetas med just nu. 

 

Beredningsutskottets förslag till beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden anser att förslaget är bra men be-

slutar att avslå det med motivering att Laholms kommun idag arbetar 

med att ta fram en långsiktig strategi för att utveckla kustområdet. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lorenz Pucher (C): avslå medborgarförslaget med motivering att i 

den kommande strategin ligger uppdraget att för hela kustområdet 

utveckla attraktivitet för boende och besökande, i det ingår möjlighet 

till olika former av fritidsaktiviteter, kulturutövande med mera.  

 

 

 

     forts. 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

forts. § 44 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på Lorenz Pucher (C) och berednings-

utskottets förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med Lo-

renz Puchers förslag till beslut.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskotts protokoll den 

11 mars 2015, § 35. 

Verksamhetens skrivelse den 5 mars 2015. 

Medborgarförslag den 31 juli 2014. 

____ 

 

Beslutet skickas till: Leif Blomgren, Skummeslövsstrand 
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KUN § 45 Dnr 2015-000007 

 

Lokalansvarig tjänsteman i kultur- och utvecklingsnämnden 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden utser Ulf Mattsson 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. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade lokalansvarig tjänsteman 

den 28 januari 2015, § 15. Tidigare utsedd lokalansvarig Bo Johans-

son lämnar sin tjänst, vilket gör att nämnden måste utse en ny tjäns-

teman.  

____ 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskotts protokoll den 

11 mars 2015, § 36. 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen  

Fredrik Nilsson 
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KUN § 46 Dnr 2014-000252 

 

Utmaning av AlphaCe angående SFI-verksamhet 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden avstår utmaningen från Alp-

haCe Coaching & Education med följande motivering;  

- Laholms kommun har en kostnadseffektiv och kvalitetssäkrad 

sfi-utbildning,  

- Man har byggt upp en personalstyrka med enbart behöriga lä-

rare i verksamheten, 

- Det finns en pedagogisk vinning i hur lokalerna är förlagda i 

anslutning till vuxenutbildning, Lotsen och näringslivsen-

heten. 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden ger verksamheten i uppdrag att 

utreda förutsättningarna med en elevpeng för sfi-verksamheten. 

 

Ärendebeskrivning 

AlphaCe Coaching & Education har skickat in en utmaning gällande 

Laholms sfi-undervisning (Svenska för invandrare).  

 

Utmanarrätten innebär att den som vill överta ansvaret för driften av 

en verksamhet som kommunen driver får utmana den kommunala 

verksamheten. När en utmaning inkommer till kommunen prövas 

den i två steg. Först beslutar nämnden om den ska antas eller inte.  

 

Antar nämnden utmaningen inleds en förstudie som utgör underlag 

till nästa prövning, det vill säga om utmaningen ska konkurrensut-

sättas och upphandlas.  

 

Väljer nämnden att avstå utmaningen måste en motivering anges. 

Nämnden kan även om de avstår utmaningen, välja att ge verksam-

heten i uppdrag att utreda förutsättningarna för en elevpeng.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskotts protokoll den 

11 mars 2015, § 37. 

Tjänsteskrivelse från verksamheten den 12 mars 2015. 

Utmaning av AlphaCe den 2 december 2014.  

____ 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 19 
Kultur- och utvecklingsnämnden 2015-03-25 

 

 

 

 
Ordförandes signatur:_____________________________ 
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KUN § 47 Dnr 2014-000244 

 

Försöksverksamhet för att främja ålynglens vandring i lagan 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att avstå medfinansiering i 

försöksverksamheten för att främja ålyngeln med motivering att det 

just nu prioriteras att arbeta fram en strategi för utvecklingen av ett 

hållbart fiske och fiskerelaterad besöksnäring. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsverksamheten har fått en förfrågan om med-

finansiering av en försöksverksamhet 2015 som har till syfte att 

främja ålynglens vandring i Lagan. 

 

Elhagen Fiskevård i samarbete med Karlstads universitet har kontak-

tat verksamheten och Statkraft i Laholm, då de är intresserade av att 

bedriva försöksverksamhet som syftar till att främja ålynglens vand-

ring uppströms i Lagan. 

 

Anledningen till att de är intresserade av Laholm och laxodlingen vid 

Statkrafts är att det finns stora mängder ålyngel runt kraftverket och 

tillgången till betongbassängerna, vilka är perfekta för de typer av 

försök som de vill utföra dvs. försök i kontrollerad miljö. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade den 18 december 2014, § 

173, att ge verksamheten i uppdrag att diskutera projektförslaget med 

Karlstads universitet, Elhagen Fiskevård och Statkraft för att fast-

ställa finansieringsbehov och återkommer till nämnden för beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskotts protokoll den 

11 mars 2015, § 38. 

Projektskrivelse från Karlstads universitet och Elghagen Fiskevård, 

Ålyngelstudie Laholm 2015 med kostnadskalkyl. 

____ 

 

Beslutet skickas till: Karlstads universitet och Elghagen Fiskevård 
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KUN § 48 Dnr 2015-000001 

 

Anmälningar år 2015 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens 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 17 mars 2015.  

____ 
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KUN § 49 Dnr 2015-000002 

 

Anmälan av delegationsbeslut år 2015 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens 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 17 mars 2015. 

_____ 
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KUN § 50 Dnr 2015-000006 

 

Informationsärenden/diskussionsärenden år 2015 

 

Arbetsmarknadsinsatser - arbetsträning och sysselsättning 

Roland Norrman presenterar enheten och hur verksamheten är orga-

niserad.  

 

Arbetsmarknadsinsatser - vägledning och coachning 

Wiveca Ekeblad presenterar enheten och vad som pågår i verksam-

heten. Man arbetar just nu med en ny modell där deltagarna enklare 

ska fångas upp genom att man enbart har en väg in.  

 

Kontaktpolitiker år 2015 - Nämnden godkänner förslaget och vill att 

enhetscheferna ska skicka en inbjudan till respektive politiker vid 

första tillfället. 

 

Information från ordförande – Margareta Bengtsson 

 

Information från verksamheten – Ulf Mattsson presenterar framtida 

visioner och utmaningar inom verksamheten.  

 

Ledamöternas inspel - Gunnar Gullander (C) tog upp frågan kring 

riktlinjer för flaggor i Laholms kommun.  

_____ 

 


