
 

 

 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden 
 

Sammanträdesdatum 

2016-01-27 

 

§ Ärendelista 
 

§ 1 Dnr 2015-000203 

Granskning av nämndernas arbete med internkontrollplan och verkställande av 

kommunfullmäktiges beslut 

§ 2 Dnr 2016-000007 

Kontaktpolitiker 2016 

§ 3 Dnr 2015-000116 

Bidrag till allmän samlingslokal 2016 

§ 4 Dnr 2015-000166 

Remiss av förändring av Folkhälsorådets sammansättning 

§ 5 Dnr 2016-000004 

Nytt programutbud - Barn- och fritidsprogrammet, Osbecksgymnasiet från 

läsåret 2016/2017 

§ 6 Dnr 2016-000005 

Verksamhetschef för elevhälsans medicinska del samt det medicinska 

ledningsansvaret för kultur- och utvecklingsnämnden 

§ 7 Dnr 2015-000111 

Ombyggnation av Osbecksgymnasiet 

§ 8 Dnr 2016-000001 

Anmälningar år 2016 

§ 9 Dnr 2016-000002 

Anmälan av delegationsbeslut år 2016 

§ 10 Dnr 2016-000006 

Informationsärenden/diskussionsärenden år 2016 



 

 

Laholms kommun 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde den 29 januari 
2016 

 
Protokollet som justerats den 29 januari 2016, 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 29 januari 2016 

 till och med den 19 februari 2016 intygas. 

 

……………………………………………… 

Fredrik Jouper 

 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (x) 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2016-01-27  
 

Plats och tid Svanen, klockan 13:00 – 17:00 

 

 

 

Beslutande Margareta Bengtsson (M), ordförande 

 Lorenz Pucher (C) 

 Magnus Johansson (S) 

 Gudrun Pettersson (C) 

 Karl-Fredrik Tholin (S) 

 Lennart Hansson (KD) 

 Thomas Lövenbo (SD) 

 Johan Johansson (M), 

 Gunnar Gullander (C), 

  

Övriga deltagande  Anne-Lis Gemhagen (M), ersättare  

 Ingrid Sjöberg (M), ersättare  

 Jan Gottfriedson (L), ersättare 

 Kaj Talik (C), ersättare 

 Christer Forsman (S), ersättare 

  

 Ulf Mattsson, verksamhetschef 

 Fredrik Jouper, kommunsekreterare 

 Agneta Wesslén, enhetschef, kvalité och kommunikation, §§1, 2 och 10 

 Louise Robertson, enhetschef, ekonomi och service, §10 

 Wiveca Ekeblad, avdelningschef, kultur- och utveckling, §10 

 Christer Johansson, enhetschef, fritidsanläggningar, §10 

 Anna-Maria Mårtensson, integration, §10 

 Fredrik Swärdh, näringslivschef, §10 

 Monica Fransson, näringslivsenheten, §10 

 

Utses att justera Gudrun Pettersson (C) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 29 januari 2016 klockan 09:00 

 

Paragrafer  §§ 1-10 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Fredrik Jouper 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Margareta Bengtsson (M) 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Gudrun Pettersson (C) 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2016-01-27  

 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2016-01-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 1 Dnr 2015-000203  

 

Granskning av nämndernas arbete med internkontrollplan och 

verkställande av kommunfullmäktiges beslut 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden ger verksamheten i uppdrag att 

utveckla och förbättra den interna kontrollen i enlighet med förelig-

gande uppdragsbeställning.  

 

2. Revisionsrapporten läggs i övrigt till handlingarna.  

 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen har överlämnat en rapport till kommunstyrelsen, 

samtliga nämnder och Laholmshem AB, angående granskning av in-

ternkontrollarbetet. Revisionen begär svar från samtliga nämnder, 

kommunstyrelsen och Laholmshem AB med anledning av gransk-

ningsrapporten senast den 30 januari 2016. 

 

I granskningen redovisas följande bedömningar: 

- Rutiner för antagande i nämnder och rapportering till kommunsty-

relsen fungerar väl, dock är den politiska styrningen otillräcklig. 

- Planerna hade kunnat förankras bättre i verksamheten och på så sätt 

fått en större omfattning. Laholmshem AB omfattas inte av regle-

mentet för intern kontroll och genomför ingen utifrån vedertagen 

norm systematisk intern kontroll. 

- Några strukturerade eller dokumenterade risk- och väsentlighetsa-

nalyser genomförs inte. 

- På tjänstemannanivå finns det en utveckling av planens innehåll. 

Hur kommunen arbetar med intern kontroll har dock inte utvecklats. 

- Kommunstyrelsens uppsikt över nämndernas kontrollplaner och 

uppföljning är tillräcklig medan uppsikten över bolagen brister. 

 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 17 dec 

2015. 

Uppdragsbeställning - Utveckling av den interna kontrollen. 

Revisionsrapport Granskning av intern kontroll. 

_____ 

Beslutet skickas till:  

Kommunrevisionen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 2 Dnr 2016-000007  

 

Kontaktpolitiker 2016 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner indelningen och av kon-

taktpolitiker för år 2016. 

 

Ärendebeskrivning 

Syftet med kontaktpolitiker systemet är att ledamöter och ersättare 

har ett särskilt ansvar att hålla kontakten med del av verksamheten 

för att:  

 

Skaffa sig baskunskaper om verksamhetens villkor och förutsätt-

ningar genom verksamhetsbesök, samtal och egna iakttagelser för att 

kunna förmedla kunskapen vidare till nämnden och till partigrupper.  

 

Skaffa sig kunskaper om den del av verksamheten man är kontakt-

politiker för så att den kan bli ett bidrag till nämndens gemensamma 

arbete med uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring. 

 

Hjälpa till att tydliggöra och förklara nämndens målsättningar och 

resultatkrav för verksamheten. 

 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 29 dec 

2015. 

 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 3 Dnr 2015-000116  

 

Bidrag till allmän samlingslokal 2016 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar bidrag till samlingslokaler 

2016 enligt nedan:  

   (kr) 

Blankeredsgårdens ek.förening  27 000 

Bygdegårdsföreningen Skoskumsgården 80 000 

Folkets Hus Byggnadsförening, Genevad 115 000 

Föreningen Lagagården  150 000 

Föreningen Ysby Bygdegård  86 000 

Hasslövs Bygdegårdsförening  59 000 

Knäreds Bygdegårdsförening  95 000 

Mellbystrandsföreningen  145 000 

Mestocka Nya Bygdegårdsförening 64 000 

Ränneslövs Bygdegårdsförening  101 000 

Våxtorps Bygdegårdsförening  115 000 

Våxtorps Godtemplare Byggnadsförening 62 000 

Ålstorps Bygdegårdsförening  54 000 

 

Summa  1 153 000 

 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt gällande bestämmelser om bidrag till allmänna samlingsloka-

ler skall kultur- och utvecklingsnämnden senast under december må-

nad besluta om bidrag för nästkommande år. 

 

Ansökningar om bidrag för verksamheten år 2016 har inkommit från 

13 föreningar, som av nämnden beviljats driftbidrag för innevarande 

år. För Hökagården i Mellbystrand har nämnden under 2015 efter 

beräkning av kostnader och uthyrningsintäkter lämnat Mellbyst-

randsföreningen ett reglerat driftbidrag för 2014 och driftsbidrag för 

2015. 

 

Beslutsunderlag 

Bestämmelser om bidrag till allmänna samlingslokaler (LFS 7.9) 

Ansökan med tillhörande handlingar från 13 föreningar. 

Kultur- och utvecklingsnämndens tjänsteskrivelse den 16 dec 2015 

_____ 

Beslutet skickas till: Samtliga föreningar som har beviljats bidrag 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 4 Dnr 2015-000166  

 

Remiss av förändring av Folkhälsorådets sammansättning 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden ställer sig bakom förslaget att 

bredda Folkhälsorådet med en representant från kultur- och utveckl-

ingsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden samt 

att kommunstyrelsen minskar sin representation. Beslutar att utse 

Magnus Johansson (S) till ny representant i Folkhälsorådet 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen godkände den 26 februari 2008, § 63 att ett folk-

hälsoråd bildades. Folkhälsorådet ska driva ett gemensamt, långsik-

tigt, målinriktat och organiserat folkhälsoarbete i Laholm. Kommun-

styrelsen beslutade den 5 januari 2015, § 4 att Folkhälsorådet ska 

bestå av kommunstyrelsens ledningsutskott, Laholmsnämndens pre-

sidium, kommunchefen och Laholms-nämndens chefstjänsteman. 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att då folkhälsoarbetet berör 

fler nämnder inom kommunen än de som är representerade i folkhäl-

sorådet ska rådet breddas med en representant från vardera barn- och 

ungdomsnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden och social-

nämnden. Samtidigt förslås kommunstyrelsens representation mins-

kas till en ledamot. 

 

Ledningsutskottet remitterar förslaget om att bredda Folkhälsorådet 

med en representant från vardera barn- och ungdomsnämnden, kul-

tur- och utvecklingsnämnden och socialnämnden till barn- och ung-

domsnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden och socialnämnden 

för yttrande senast den 25 september 2015.  

 

Beslutsunderlag 

Beslut från kommunstyrelsens ledningsutskott den 7 september 

2015, § 159. 

Beslut från kommunstyrelsen den 1 dec 2015, §251 

Kultur- och utvecklingsnämndens tjänsteskrivelse den 12 dec 2015 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 5 Dnr 2016-000004  

 

Nytt programutbud - Barn- och fritidsprogrammet, Osbecks-

gymnasiet från läsåret 2016/2017 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden ställer sig bakom förslaget att an-

passa utbildningen efter rådande direktiv från Skolverket.  

 

Ärendebeskrivning 

Inriktning Fritid och hälsa startar inte hösten 2016 då det under de 

senaste två åren endast varit en sökande. Eleverna har i stället valt 

den andra inriktningen Pedagogiskt arbete. 

 

Gymnasieskolan skall utbilda elever för aktuell arbetsmarknad och 

har därför ett behov av att anpassa utbildningar efter rådande direktiv 

från branschråd, arbetsmarknad och regelverk. 

 

Ärendet har utretts i samarbete med aktuella lärare inom programmet 

Barn- och Fritid, samt signifikanta kontaktpersoner i aktuell arbets-

marknad tillika utefter skolverkets direktiv som baseras på nationellt 

branschråd. 

 

Skolverkets aktuella direktiv gällande aktuellt program. Barn- och 

fritidsprogrammet är ett program för den som vill jobba med barn, 

ungdomar och vuxna. Eleven får lära sig om människor i olika åldrar 

och med olika förutsättningar. Programmet är uppdelat i tre olika in-

riktningar: fritid och hälsa, pedagogiskt arbete och socialt arbete där 

delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 

15 veckor. De programgemensamma ämnena är: pedagogik, hälsa, 

naturkunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som and-

raspråk. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens tjänsteskrivelse den 29 dec 2015 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Rektorer Osbecksgymnasiet och avdelningschef för utbildning 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2016-01-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 6 Dnr 2016-000005  

 

Verksamhetschef för elevhälsans medicinska del samt det medi-

cinska ledningsansvaret för kultur- och utvecklingsnämnden 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att utse Simon Brekell 

till verksamhetschef för elevhälsan inom kultur- och utvecklings-

nämnden. 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att utse Maria Larsson 

från barn- och ungdomsverksamheten, till medicinsk ledningsansva-

rig och Lex Maria ansvarig för elevhälsans medicinska del i gymna-

sieskolan inom kultur- och utvecklingsnämnden och köper därige-

nom 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, sk. 

verksamhetschef. Verksamhetschefen får bestämma över diagnostik 

eller vård och behandling av enskild patient endast om han eller hon 

har tillräcklig kompetens och erfarenhet för detta. Verksamhetsche-

fen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, sam-

ordning och säkerhet i vården tillgodoses. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens tjänsteskrivelse den 23 dec 2015 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 7 Dnr 2015-000111  

 

Ombyggnation av Osbecksgymnasiet 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden ger verksamhetschefen i uppdrag 

att ta fram en lokalinriktning för 100-byggnaden som kan möta fram-

tida behov av efterfrågade yrkesutbildningar inom gymnasie-, 

vuxen- och yrkeshögskoleutbildningar.  

 

Ärendebeskrivning 

Konceptet för lokalerna ska vara en flexibel lärmiljö där skola och 

näringsliv samverkar för att få till en ett bra utbildningskoncept och 

en modernare skola som attraherar framtida gymnasieungdomar och 

vuxenstuderande och i syfte att kunna tillgodose det lokala närings-

livet med efterfrågad kompetens och arbetskraft.  

 

Beslutsunderlag 

Framtagandet av lokalinriktningar ska beakta Arbetsmiljölagar, 

Skollag(GY 2010:800), Läroplan för gymnasiet och Vuxenutbild-

ningen och skolförordningen.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 8 Dnr 2016-000001  

 

Anmälningar år 2016 

 

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 21 januari 2016.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 9 Dnr 2016-000002  

 

Anmälan av delegationsbeslut år 2016 

 

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 21 januari 2016.  

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2016-01-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 10 Dnr 2016-000006  

 

Informationsärenden/diskussionsärenden år 2016 

 

      

 

Ärendebeskrivning 

- 1. Information om verksamhetsplan 2016 

Agneta Wesslén och Ulf Mattsson 

 

- 2. Information om Lokal överenskommelse om samverkan för att 

minska ungdomsarbetslösheten 

Wiveca Ekeblad kl. 15:00 

 

- 3. Information från integration 

Anna-Maria Mårtensson kl. 14:45 

 

- 4. Information från fritid 

Christer Johansson kl. 15:15 

 

- 5. Information om cykeldestination Laholm ”Laholm på rull”, upp-

följning av arbetet 2014-2015 och målsättningar inför 2016 

Monica Fransson och Fredrik Swärdh 

 

- 6. Information internbudget år 2016 

Louise Robertson 

 

- 7. Information från ordförande 

 

- 8. Information från verksamhetschef 

 

- 9. Ledamöternas inspel 

Verksamhetschefen fick i uppdrag att undersöka möjligheten att be-

fria studieförbunden från kravet att det ska vara en studiecirkel, för 

att få tillgång till kommunens lokaler utan kostnad. 

 

- 10. Övriga frågor 

 

      

_____ 

 

      

 

 


