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Laholms kommun 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde den 16 december 
2015 

 
Protokollet som justerats den 18 december 2015, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Fredrik Jouper 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 

18 december 2015 till och med den 8 januari 2016 intygas. 

 

……………………………………………… 

Fredrik Jouper 
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 Ingrid Sjöberg (M), ersättare  

 Jan Gottfriedson (L), ersättare 

 Johan Johansson (M), ersättare 

 Kaj Talik (C), ersättare 
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 Karl-Fredrik Tholin (S)
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§ 136 Dnr 2015-000156  

 

Ansökan om utökat stöd för 2016 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar ett utökat stöd under 2016 

på 22 965 kr till Nyföretagarcentrum Halland för att upprätthålla nu-

varande närvaro och verksamhet i Laholm. 

  

Det utökade stödet finansieras genom kultur- och utvecklingsnämn-

dens anslag för oförutsedda utgifter.  

 

 

Ärendebeskrivning 

I en skrivelse 2015-08-21, ansöker Nyföretagarcentrum Halland om 

ett utökat stöd för 2016, från Kultur- och utvecklingsnämnden om 22 

965 kr utöver det befintliga stöd man idag erhåller. Detta mot bak-

grund av att Region Halland inför 2016, beslutat om att helt dra bort 

sitt stöd på 300 000 kr till organisationen och istället låta kommu-

nerna stödja verksamheten utifrån de behov man har i respektive 

kommun. 

 

Nyföretagarcentrum Halland är en stiftelse som genomför nyföreta-

garrådgivning till personer som vill starta eller nyligen startat företag 

(0-3 dvs upp till de tre första åren) i samtliga halländska kommuner, 

kopplat till respektive näringslivsfunktion. Man samarbetar och nytt-

jar deras lokaler och genomför rådgivningen därifrån. Personalstyr-

kan består idag av en verksamhetsledare/ansvarig som arbetar 80% 

samt två rådgivare, som vardera arbetar 20% respektive 60% och 

sammantaget bedrivs hela verksamheten i länet/regionen på 1,6 

tjänster som genomför mellan 450-500 unika rådgivningar på ett år i 

länet. Organisationen har en styrelse med 11 ledamöter som kommer 

från alla kommuner. 

 

Nyföretagarcentrum Halland finansierar verksamheten med stöd från 

både det offentliga (kommunerna och regionen) och det privata (fö-

retag och banker) samt genom olika uppdrag och projekt. Målet är 

50% från det offentliga och 50 % från det privata. Idag uppgår totala 

finansieringen till 1 345 000 kr där kommunerna står för 335 000 kr, 

Region Halland 300 000 kr, privata partners 550 000 kr och övriga 

uppdrag 160 000 kr.  

Av de undersökningar som görs av Nyföretagarcentrums rådgivning 

så uppger 95% av användarna i Halland att man är nöjd eller mycket 
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nöjd med rådgivningen jämfört med rikets 89% och 98% av använ-

darna i länet, rekommenderar organisationen till andra jämfört med 

rikets 93%.  

   

Laholms kommun har satt upp målet att utveckla och stärka erbju-

dandet till entreprenörer och nyföretagare och operativt har närings-

livsenheten som del av sitt uppdrag att underlätta tillkomsten av nya 

företag och stödja dem under sin uppstart och de första åren (0-3 år), 

vilket görs genom olika insatser och aktiviteter. Rådgivningen från 

Nyföretagarcentrum, men även från Coompanion, är en del av nyfö-

retagarstödet och insatserna som kommunen via näringslivsenheten 

erbjuder sina invånare och målgruppen.  

 

Sedan 2014 har stödet förstärkts genom närvaro lokalt av rådgivare, 

två heldagar i veckan av organisationerna. I stället för att ha en egen 

anställd resurs på enheten så stärktes samarbetet med Nyföretagar-

centrum upp och så även finansieringen. 

Utöver den initiala rådgivningsverksamheten som sker fysiskt i nä-

ringslivsenhetens lokaler, sker nu en bättre uppföljning med återbe-

sök. Under 2014 genomfördes 66 unika rådgivningar i Laholm (ex-

klusive ev. återbesök). Nyföretagarcentrum är också behjälpliga med 

att planera och genomföra den lokala ¿Entreprenörsskolan¿, som 

sker under hösten, planera andra informationsträffar mot målgruppen 

under våren samt håller i uppbyggnaden av det lokala mentor-adept-

programmet (och mentorbanken) som kommer starta i början av 

nästa år. De specifika insatser som planeras för personer med ut-

ländsk härkomst är Nyföretagarcentrum också tänkt att planera och 

medverka i. 

Nyföretagarcentrum är således en viktig aktör som medverkar i det 

lokala stödet för nyföretagare och målgruppen 0-3. 

 

Under 2016 krävs en gemensam diskussion, kommunerna och Reg-

ion Halland, för att hitta en mer långsiktig och hållbar modell för hur 

den offentliga finansieringen av nyföretagarrådgivningen och Nyfö-

retagarcentrum Halland skall se ut fr.o.m. 2017.        

För att Nyföretagarcentrum Halland ska kunna upprätthålla nuva-

rande närvaro och nivå på rådgivningen och övriga insatser i Laholm, 

men även i övriga Halland under 2016, krävs ytterligare finansiering 

utöver de 100 000 kronor som Laholms kommun bidrar med. Efter 

dialog med kommunernas näringslivsfunktioner har Nyföretagar-

centrum Halland valt att dela upp den indragna finansieringen på 300 

000 kr utifrån invånarantalet i respektive kommun, vilket innebär att 

Laholms kommun skulle stå för 22 965 kr. 
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Beslutsunderlag 

Nyföretagarcentrum Halland - ansökan om utökat stöd för 2016 

(2015-08-21)  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Nyföretagarcentrum Halland 
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§ 137 Dnr 2015-000163  

 

Kulturpriset år 2015 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden tilldelar Hans Rääf Laholms kom-

muns kulturpris 2015 för hans omistliga insatser för amatörteaterli-

vet i Laholm. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden utdelar ett årligt pris som stöd och 

uppmuntran för förtjänstfull utförd insats inom något av områdena 

arkitektur, dans, film, fotokonst, hembygdsvård, journalistik, konst, 

konsthantverk, litteratur, musik, teater eller annat kulturellt område. 

 

Kulturpriset utdelas till person eller grupp av personer bosatta i kom-

munen eller vars verksamhetsfält har anknytning till kommunen.  

 

Kulturpriset för år 2015 är 10 000 kronor.  

 

Laholms kommun utdelar sedan 1987 ett årligt kulturpris på 10.000 

kronor. Kriterier för utdelade av priset finns sammanställda i regle-

mente antaget av kommunfullmäktige, som gett kultur- och utveckl-

ingsnämnden uppdraget att utse pristagare. Allmänheten ges möjlig-

het att inför nämndens beslut inkomma med förslag. Inför årets be-

slut har fem förslag på pristagare inkommit. Kultur- och utvecklings-

nämnden beslut fattas dock enbart utifrån förslag lagda av ledamö-

terna i nämnden. 

 

OBS! Allmänhetens förlagstid pågår till och med den 1 oktober. För-

slagen kommer att redovisas vid nämndens beredningssammanträde. 

 

I reglementet för utdelande av Laholms kommuns kulturpris anges 

följande: 

 

§ 1 Laholms kulturpris utdelas som stöd och uppmuntran för för-

tjänstfullt utförd insats inom skilda kulturella områden såsom littera-

tur, musik, konst, konsthantverk, teater, arkitektur, journalistik, film, 

dans, fotokonst, hembygdsvård eller inom annat kulturellt område. 

 

§ 2 Kulturpris utdelas till person eller grupp av personer, som är bo-

satta inom kommunen eller som i sin verksamhet har anknytning till 

kommunen. 
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§ 3 Kulturpriset utdelas årligen inom ramen för det belopp kommun-

fullmäktige anvisar för ändamålet. Beloppet kan ej delas. 

 

§ 4 Kulturpristagare utses av kulturnämnden. Kulturnämnden till-

kännager genom annons i lokalpressen att förslag till pristagare kan 

lämnas till kulturnämnden senast den 1 oktober. Kulturpristagare kan 

även utses efter förslag inom nämnden. 

 

§ 5 Kulturpriset överlämnas i samband med kommunfullmäktiges 

decembersammanträde. 

 

Av reglementet framgår tydligt att priset skall grunda sig på en utförd 

insatts inom ett kulturellt område, till skillnad från ett stipendium 

som avser att bekosta studier mm inför den ev framtida gärningen. 

Kontoret får årligen förfrågningar om möjligheten att söka stipendier 

inför studier inom olika kulturella områden, samt om ¿kulturpriset¿ 

är möjligt att söka i dessa sammanhang. Som reglementet i dag är 

utformat är detta inte möjligt. 

 

Sedan priset instiftades 1987 har 28 kulturpristagare utsetts. Samtliga 

har inom sitt område gett betydande avtryck i Laholms kulturliv och 

lagt grunden till mycket av den kulturella verksamhet som finns i 

kommunen i dag. Många av pristagarna har under många år verkat i 

det tysta och omfattningen och betydelsen av deras gärningar är inte 

sällan okända för allmänheten.  

Till skillnad från priset till Årets förening är det inte en verksamhet 

som skapat rubriker under det gångna året som skall belönas, utan 

oftast ett långsiktigt arbete i kulturens tjänst som utgör kärnan i kul-

turlivet och tjänar som förebild för andra kulturutövare 

 

En person som kanske mer än någon annan bidragit till att Laholm 

har det kulturliv som finns i kommunen i dag är Hans Rääf. 

Hans Rääf är utbildad skådespelare. Som nyinflyttad till kommunen 

i början på 1990-talet tog han upp den gamla traditionen med större 

amatörteaterskådespel i det fria och lade grunden till Amatörteater-

föreningen Laholms Sommarspel. En i dag helt omistlig del av La-

holms kulturliv. Under 15 års tid har Hans Rääf varit ledstjärnan i 

föreningen och verkat både som regissör, manusförfattare, producent 

och skådespelare. Det finns i dag få personer som under de senaste 

30 åren gjort en större insatts för kulturen i Laholm än Hans Rääf. 

Han var även en av de personer som allmänheten föreslog som mot-

tagare av 2014 år pris. Hans Rääf är en mycket värdig mottagare av 

Laholms kulturpris 2015. 

.  
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Beslutsunderlag 

Kultursekreterarens tjänsteskrivelse den 30 september 2015. 

Förteckning över tidigare pristagare 

Förteckning över tänkbara mottagare 

Allmänhetens förslag på pristagare 

 

_____ 
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§ 138 Dnr 2015-000171  

 

Årets förening 2015 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden tilldelar Knäreds Samhällsförening 

Laholms kommuns pris till årets förening för 2015 med följande mo-

tivering: 

Med stort och generöst engagemang har föreningen stärkt gemen-

skapen på orten och på ett unikt sätt arbetat med att främja integrat-

ionen av nyanlända Knäredsbor. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden utdelar årligen pris till årets före-

ning. Kommunfullmäktige har 1993 antagit reglemente för priset. 

 

Priset delas ut som stöd, uppmuntran eller belöning till den förening, 

som under året på ett tydligt sätt har arbetat för en stark gemenskap 

under demokratiska former, en stor tillgänglighet, ett brett engage-

mang från medlemmarnas sida, en god breddverksamhet, främst för 

barn och ungdom men också för vuxna kommuninnevånare. Priset 

kan också utdelas till en förening som under året gjort en speciellt 

uppmärksammad insats. 

 

Priset till årets förening är 10 000 kronor och beloppet kan inte delas. 

 

Förslag till pristagare kan lämnas av allmänheten och nämndens le-

damöter. 

 

Till årets förening har tidigare utsetts följande föreningar: 

 

1993 Laholmsortens Lantliga Ryttarförening 

1994 Le Petite Bouleklubb 

1995 Laholms Kvinnliga Bilkår 

1996 Laholms Fotbollsklubb 

1997 Knäreds Kraftsportklubb 

1998 Simsällskapet Stimmet 

1999 Vallberga Gymnastikförening 

2000 Sjöalts Idrottsförening 

2001 Vindrarps Volleybollklubb 

2002 Bordtennisklubben Serve 

2003 Höks Handikappidrott 

2004 Laholmscyklisten Cykelklubb 

2005 Handikappföreningarnas samarbetsorganisation 
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2006 Caprifolens Voltigeklubb 

2007 Laholms Sommarspel 

2008 Våxtorps Boll & idrottssällskap 

2009 Idrottsföreningen Friskis & Svettis Laholm 

2010 Laholms Golfklubb 

2011 HK Hök 

2012 Laholm utan gränser (LUG) 

2013 Knäreds forskarring och hembygdsförening 

2014 LIF Träningsverke 

 

 

Beslutsunderlag 

Allmänhetens förslag på pristagare. 

 

_____ 
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§ 139 Dnr 2015-000212  

 

Tidtabell för bokbussen år 2016 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner förslaget till tidtabell för 

bokbussen år 2016. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingskontoret har utarbetat ett förslag till tidtabell 

för bokbussens turer år 2016. Endast smärre justeringar har gjorts i 

nuvarande tidtabell. 

 

Förslag till ändringar enligt nedan:  

 

Hållplats som läggs ner: 

1 st, Källshult. Låntagarunderlag saknas. 

 

Ny hållplats: 

1 st, Torsakulla.  

 

Totalt antal bokbusshållplatser: 77 st. 

 

5 st av de 77 hållplatserna är sommarhållplatser, dit bokbussen kör 

perioden 13/6-14/8. 

 

De 5 sommarhållplatserna är: Marias camping, Delfinen, Strandhug-

get, Lyckovägen och Lövvägens stugområde. 

 

Sommarperioden 13/6-14/8 utökas tidtabellen med heldagsturer 

varje fredag istället för, som resten av året, halvdagsturer varannan 

fredag. Hållplatserna Strandhotellet, Hallandsvägen och Svens livs 

besöks under sommarperioden varje vecka, istället för - som under 

resten av året -varannan vecka. 

 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingskontorets upprättade förslag till tidtabell för 

bokbussen år 2016.  

_____ 
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§ 140 Dnr 2015-000142  

 

Förslag till att Laholms gatunamn kompletteras med tidigare ga-

tunamn 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att inte bifalla förslaget i 

Gamla Laholms skrivelse 

 

Ärendebeskrivning 

Föreningen Gamla Laholm föreslår genom Sven Palmqvist att vissa 

av gatunamnskyltarna i Laholms stad ska bytas ut mot skyltar där 

båda nuvarande gatunamn och äldre gatunamn finns enligt en modell 

som redovisas i skrivelsen.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS S67/15 

Skrivelse från Gamla Laholm 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Föreningen Gamla Laholm 
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§ 141 Dnr 2015-000181  

 

Strategi för att främja och utveckla fritidsfisket och fisketur-

ismen i Laholms kommun  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Nämnden beslutar att förslaget på strategin för att främja och ut-

veckla fritidsfisket och fisketurismen i Laholms kommun skickas på 

remiss till berörda intressenter. Svar till Kultur- och utvecklings-

nämnden senast 2016-03-31. 

 

Ärendebeskrivning 

Jordbruksverket har sedan 2011 till uppdrag att främja utvecklingen 

av fritidsfiske och fisketurism. Tillsammans med berörda myndig-

heter och organisationer har Jordbruksverket tagit fram strategin 

Svenskt fritidsfiske och fisketurism 2020 där flera mål fokuserar på 

att öka utövandet och tillgängligheten för att kunna bedriva fritids-

fiske. 

 

Behovet av en strategi 

 

För att attrahera besökare krävs en samordning och en samsyn på hur 

Laholm vill och kan utveckla fritidsfisket med ett långsiktigt och 

hållbart perspektiv. För att långsiktigt kunna bedriva ett fritidsfiske 

och locka fler besökare måste kommunen formera en strategi så att 

ansvar tas för hur det ska göras på ett hållbart och kunskapsbaserat 

sätt. 

 

Strategin 

Laholms strategi tar avstamp, liksom den nationella strategin, i prin-

cipen om ekologisk, social och ekonomisk långsiktig hållbarhet. Det 

innebär att dagens behov tillgodoses utan att kommande generation-

ers behov äventyras 

 

Denna strategi ska tillsammans med kommande handlingsplaner bi-

dra till att utvecklingen och målen blir verklighet. 

 

Strategin kan ses som ett sammanhållet styrdokument som anger 

färdriktningen och Laholm kommuns förhållningssätt till fritidsfiske 

och fiskerelaterad besöksnäring. Strategin blir även ett verktyg för 

de som företräder Laholm kommuns ägande och intressen i fiske-

vårdsområden, i Relax Fishing Sweden Ekonomisk Förening, och i 

andra sammanhang som har med fistidsfisket och fisketurism att 

göra.  
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2015-12-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

Beslutsunderlag 

Jordbruksverket - Årets fritidsfiskekommun 2015 

Strategi för att främja och utveckla fritidsfisket och fisketurismen i 

Laholms kommun 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Berörda intressenter 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2015-12-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 142 Dnr 2015-000174  

 

Läsårstider 2016-2017, Osbecksgymnasiet 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner läsårstiderna för läsåret 

2016/2017. 

 

Ärendebeskrivning 

Läsåret ska innehålla minst 178 skoldagar för eleverna och minst 12 

lovdagar enligt 3 kap. 2-3 §§ skolförordningen(SFS2011:185). Utö-

ver skol- och lovdagar får det inom läsåret läggas ut fem studiedagar 

för personalen. Läsåret ska börja i augusti och sluta i juni. Dagarna 

för höst- och vårterminens början och slut beslutas av huvudmannen. 

Enligt bilaga M till AB ska lärarnas reglerade arbetstid förläggas un-

der och i anslutning till elevernas skolår, till 194 dagar A-dagar per 

verksamhetsår. Bilaga M skiljer sig från de krav som ställs i skolla-

gen för elevernas läsår eftersom det i bilaga M inte finns krav på lov- 

eller studiedagar. Istället kan lärares arbetstider delas in i arbetsdagar 

med undervisning eller undervisningsfria arbetsdagar. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Läsårstider 2016-2017, Osbecksgymnasiet 

_____ 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2015-12-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 143 Dnr 2015-000146  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens internkontrollplan för år 

2016 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden fastställer internkontrollplan för år 

2016.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt reglementet för intern kontroll i Laholms kommun har nämn-

derna skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kontroll-

systemet inom sitt verksamhetsområde. Nämnden skall vidare varje 

år anta en särskild plan för uppföljningen av den interna kontrollen. 

Omfattningen av denna plan bestäms med utgångspunkt från den 

omfattning och volym av verksamhet som nämnden ansvarar för. 

 

Internkontrollplanen ska minst innehålla: 

 

Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp. 

- Omfattningen på uppföljningen (frekvensen). 

- Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen. 

- Till vem uppföljningen ska rapporteras. 

- När rapportering ska ske. 

 

Nämnden ska senast i samband med årsredovisningens upprättande, 

rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till 

kommunstyrelsen. Rapportering skall samtidigt ske till kommunens 

revisorer. 

 

Kontrollplanerna struktureras i följande kontrollområden: 

 

- Ekonomiadministrativa rutiner 

- Övriga administrativa rutiner 

- Systemkontroller 

- Verksamhetsspecifika rutiner 

 

Inom de två förstnämnda kontrollområdena är vissa kontroller av 

nämndsgemensam karaktär. I dessa fall upptas samma kontrollmo-

ment i samtliga nämnders planer och granskningen genomförs sam-

ordnat.  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2015-12-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till internkontrollplan för kultur- och utvecklingsnämndens 

verksamheter år 2016.  

_____ 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2015-12-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 144 Dnr 2015-000211  

 

Beslutsattestanter år 2016 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden fastställer kommunlednings-

kontorets förslag på beslutsattestanter och ersättare för år 2016.  

 

2. Nämnden bemyndigar verksamhetschefen att fatta beslut om för-

ändringar och/eller kompletteringar av beslutsattestanter under ka-

lenderåret. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt reglementet "Attest och kontroll av ekonomiska transakt-

ioner" ska nämnden minst en gång per år fatta beslut avseende be-

slutsattestanter och deras ersättare inom nämndens verksamhetsom-

råden. Nämnden utser också en person som löpande under året har 

delegationsrätt när det gäller förändringar av attesträtterna.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets förslag till beslutsattestanter år 2016.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunledningskontoret 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2015-12-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 145 Dnr 2015-000210  

 

Fastställande av ersättningsnivåer till andra kommunala och fri-

stående gymnasieskolor år 2016 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden fastställer prislista till fristående 

gymnasieskolor enligt följande att gälla från och med den 1 januari 

2016. 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden fastställer prislista till andra 

kommunala gymnasieskolor enligt följande att gälla från och med 

den 1 januari 2016. 

 

2015 års prislista förlängs tills dess att annat beslut tas. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden ska fastställa bidrag till fristående 

gymnasieskolor och interkommunala ersättningar för elever som inte 

går i Laholms kommuns gymnasieskola. 

 

Enligt 16 kap. 52-55 § Skollagen (2010:800) ska hemkommunen 

lämna bidrag till huvudmannen för varje elev på nationellt program 

vid skolenheten som hemkommunen är skyldig att erbjuda utbild-

ning på nationella program vid den tidpunkt när utbildningen påbör-

jades. Detta gäller inte om statsbidrag lämnas för en elevs utbildning 

på grund av att eleven är utlandssvensk Lag(2015:73). 

 

Bidraget består av grundbeloppet enligt 16 kap. 53 § Skollagen 

(2010:800) och i vissa fall ett tilläggsbelopp enligt 16 kap. 54 § Skol-

lagen (2010:800). 

 

Grundbeloppet ska avse ersättning för undervisning, lärverktyg, 

elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostna-

der. 

 

Enligt 16 kap. 55 § Skollagen (2010:800) ska grundbeloppet bestäm-

mas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning 

av resurser till det programmet eller den inriktningen som hemkom-

munen erbjuder. 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2015-12-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskotts protokoll den 

11 februari 2015, § 21. 

Skolverkets riksprislista antagen 30 januari 2015. 

 

 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Berörda skolor  
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 146 Dnr 2015-000014  

 

Uppföljning av nämndens beslut år 2015 

 

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.  

 

Beslutsunderlag 

Redovisning av nämndens beslut år 2015.  

_____ 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2015-12-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 147 Dnr 2015-000086  

 

Ekonomisk rapport år 2015 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen 

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av kultur- och utvecklingsnämndens ekonomi och 

eventuella avvikelser.  

 

Beslutsunderlag 

      

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 148 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 november 2015.  

_____ 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2015-12-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 149 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 10 december 2016. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 150 Dnr 2015-000006  

 

Informationsärenden/diskussionsärenden år 2015 

 

      

 

Ärendebeskrivning 

- 1. Cykeldestination, Gateway Laholm m.m. 

Fredrik Swärdh och Monica Fransson 

 

- 2. Information från Integrationsenheten 

Jenny Strand 

 

- 3. Information om Uppdrag som huvudman för utbildning 

Agneta Wesslén 

 

- 4. Information från ordförande 

 

- 5. Information från verksamhetschef 

 

- 6. Ledamöternas inspel 

Gunnar Gullander (C), Kommunstyrelsens beslut angående riktlinjer 

för flaggning i Laholms kommun. 

 

      

_____ 

 

      

 

 


