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Laholms kommun 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde den 19 oktober 
2016 

 
Protokollet som justerats den 19 oktober 2016, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Anna Carlgren 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 20 oktober 

 till och med den 11 november intygas. 

 

 

 

……………………………………………… 

Anna Carlgren 

Kultur- och utvecklingsverksamheten 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (14) 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2016-10-19  
 

Plats och tid Campus Laholm, klockan 08.00 – 16.15 

 Ajournering för lunch 12.45 -13.15  

 

 

 

Beslutande Margareta Bengtsson (M), ordförande 

 Lorenz Pucher (C) 

 Magnus Johansson (S) 

 Jenny Lundholm Graveleij (M) 

 Gudrun Pettersson (C) 

 Martin Petersson (MP) 

 Lennart Hansson (KD) 

 Karl-Fredrik Tholin (S) 

 Thomas Lövenbo (SD) 

   

Övriga deltagande  Johan Johansson (M), ersättare  

 Gunnar Gullander (C), ersättare  

 Kaj Talik (C), ersättare 

 Jan Gottfriedson (L), ersättare 

 Anne-Lis Gemhagen (M), ersättare  

 Stina Lindberg (S), ersättare 

 Christer Forsman (S), ersättare 

 Helge Wigforss (SD), ersättare  

   

 Ingela Månsson, ställföreträdande verksamhetschef 

 Anna Carlgren, kommunsekreterare 

 Louise Robertsson, enhetschef, ekonomi och service §122 

 Wiveca Ekeblad, avdelningschef, kultur- och utveckling §§126,131 

 Jenny Kolnig, enhetschef ami – vägledning och coachning §131 

 Anna-Maria Mårtensson, integrationsstrateg §131 

 Nina Lind, mottagninssamordnare §131 

 

 

Utses att justera Thomas Lövenbo (SD) 

 

  

 

Plats och tid för justering Campus Laholm den 19 oktober klockan 17.00 

 

 

Paragrafer  §§ 122-132 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anna Carlgren 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Margareta Bengtsson (M) 

 

 



 

 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Thomas Lövenbo (SD) 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2016-10-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 122 Dnr 2016-000094  

 

Ekonomisk rapport år 2016 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen.  

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av kultur- och utvecklingsnämndens ekonomi och 

eventuella avvikelser.  

 

Beslutsunderlag 

Redovisningen gås igenom muntligt på sammanträdet.  

_____ 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2016-10-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 123 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 Maria Hidestål 

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, så 

kallad verksamhetschef. Verksamhetschefen får bestämma över dia-

gnostik eller vård och behandling av enskild patient endast om han 

eller hon har tillräcklig kompetens och erfarenhet för detta. Verk-

samhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kon-

tinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 5 oktober 2016 § 101 

  Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 26 sep-

tember 2016.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg 

Barn- och ungdomsnämnden 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2016-10-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 124 Dnr 2016-000169  

 

Förläggningen av gymnasiesärskolan individuella program 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur och utvecklingsnämnden fattar ett inriktningsbeslut om att in-

handla tjänsten gällande gymnasiesärskolans individuella program 

från Barn och ungdomsnämnden i Laholm.  

 

Ärendebeskrivning 

Gymnasiesärsskolans individuella programs elever, har ofta stora be-

hov i form av anpassning av lokaler, utrustning samt personal med 

kompetens inom området.  

 

Osbecksgymnasiets lokaler är inte planerade för att tillhandahålla ut-

rymmen som möter elevernas behov. Idag, på Osbecksgymnasiet, 

finns inte personal med kompetens att genomföra den typen av verk-

samhet.  

Barn och ungdomsnämnden (BUN) har i sina planer kring ombygg-

nation av Lagaholmsskolans samt nybygge av Glänningeskolan räk-

nat med en omstrukturering av sin grundsärskola. Det innebär att ele-

ver med liknande behov som gymnasiesärskolans individuella pro-

gram får sin undervisning på Lagaholmsskolan. Förutsättningarna är 

mer gynnsamma för Barn och ungdomsnämnden att ta emot elever 

tillhörande gymnasiesärskolans individuella program än vad förut-

sättningarna är för Kultur- och utvecklingsnämnden. 

 

En fortsättning utifrån dagens villkor där Barn och ungdomsnämn-

den ansvarar för och genomför verksamheten och där Kultur och ut-

vecklingsnämnden ersätter Barn och ungdomsnämnden för kostna-

der i samband med driften av verksamheten är positivt utifrån ele-

vens perspektiv.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 5 oktober 2016 § 102 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 28 sep-

tember 2016.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 125 Dnr 2016-000144  

 

Övrigt bidrag 2/2016 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att föra över 37 000 kr 

från bidrag till samlingslokaler till övrigt bidrag. 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar bidrag enligt följande: 

a) Laholms Fotbollsklubb 37 000 kr till byte av blandare och dusch-

stänger i gamla byggnaden. 

 

3. Kultur- och utvecklingsnämnden avslår följande ansökningar: 

a) Sydhallands Skyttegille 15 000 kr inköp av luftgevär. 

b) Våxtorps Boll och Idrottssällskap 7 000 kr till inköp av 30 st. nya 

barriärer till Våxtorpshallen. 

c) Skottorps IF 227 800 kr till reparation och underhåll av anlägg-

ningen. 

d) Genevad / Veinge 16 000 kr till 2 stycken 7-mannamål 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt gällande bidragsbestämmelser är ändamålet med bidragsfor-

men övrigt bidrag att stödja speciella verksamheter eller objekt, som 

kultur- och utvecklingsnämnden bedömer som angelägna och som 

inte innefattas av andra bidragsformer. 

 

Bidrag kan bland annat lämnas till utvecklings- och försöksverksam-

het, större arrangemang, större reparations- och underhållsåtgärder 

med mera. Bidrag kan inte lämnas till föreningens löpande verksam-

het. 

 

Bidrag kan dessutom lämnas till speciell verksamhet för funktions-

hindrade och/eller annan verksamhet som kultur- och utvecklings-

nämnden finner särskild anledning att stödja. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden skall efter särskild prövning besluta 

om bidragets storlek beroende på angelägenhetsgrad och disponibla 

medel. 

 

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.   

  Forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2016-10-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 
 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 5 oktober 2016 § 103 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 20 sep-

tember 2016. 

Ansökningshandlingar från respektive förening.     

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Respektive föreningar 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 126 Dnr 2016-000166  

 

Permanent stöd till Föreningsrådet 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden ser positivt på sammabete med för-

eningsrådet och ger verksamheten i uppdrag att tillsammans med för-

eningsrådet utarbeta ett nytt samverkansavtal och återkomma till 

nämnden. 

      

Ärendebeskrivning 

2010 fattas beslut i kommunfullmäktige om ett tilläggsanslag till 

UVNN (utveckling och näringslivsnämnden) på 450 tkr för att inrätta 

en ny arbetsmarknadsåtgärd Föreningsrådet. Enligt den plan som låg 

till grund för beslutet skulle uppbyggnaden av Föreningsrådet ske i 

tre steg där kommunens bidrag succesivt skulle öka under dessa år. 

De 450 tkr som beviljades 2010 motsvarar steg ett i planen. 2011 

gjordes en uppföljning som redovisas i en tjänsteskrivelse och visar 

att steg ett gått som planerat. En verksamhetsledare var anställd, ca 

30 föreningar hade gått med som medlemmar, arbetslaget var bildat 

och två personer hade fått tidsbegränsad anställning. Kommunfull-

mäktige godkänner redovisningen.  

 

Inrättandet av Föreningsrådet som påbörjades har inte följt den före-

slagna planen vilket inneburit att föreningen inte fullt ut kunnat ut-

veckla verksamheten som planerat och föreningen lever i otrygghet 

utan en långsiktig och hållbar driftsbudget. Bristande arbetsmiljö och 

kvalitet på utfört arbete samt ingen möjlighet för ett utökat motta-

gande av personer i behov av arbetsträning är några av konsekven-

serna.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 5 oktober 2016 § 105 

Förslag till bildande av föreningsråd i Laholm år 2010 den 22 febru-

ari 2010. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 1 sep-

tember 2016.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Föreningsrådet 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 127 Dnr 2016-000076  

 

Uppföljning kränkande behandling, diskriminering och trakas-

serier 2016 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden lägger redovisningen till handling-

arna.     

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade den 23 mars 2016, § 34 

att godkänna riktlinjer för åtgärder mot kränkande behandling, dis-

kriminering och trakasserier. 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.    
     

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 5 oktober 2016 § 106 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 26 sep-

tember 2016. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 128 Dnr 2016-000075  

 

Anmälan om kränkande behandling 2016 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden har tagit del av anmälningarna och 

lägger dessa till handlingarna.  

      

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade den 23 mars 2016, § 34 

att godkänna riktlinjer för åtgärder mot kränkande behandling, dis-

kriminering och trakasserier.  

 

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. 

      

Beslutsunderlag 

Anmälningarna redovisas muntligt på sammanträdet. 

      

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 129 Dnr 2016-000001  

 

Anmälningar år 2016 

 

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 över anmälningar den 13 oktober 2016. 

Förteckning över inkomna synpunkter och förslag den 13 oktober  

      

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 130 Dnr 2016-000002  

 

Anmälan av delegationsbeslut år 2016 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden lägger redovisningen till handling-

arna.       

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med kommunallagen 33-38 §§ 6 kapitlet får en nämnd upp-

dra 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 35 § 6 kapitlet anmälas till nämn-den i den ord-

ning som bestäms i nämndens delegationsordning.  

      

Beslutsunderlag 

Förteckning över delegationsanmälningar den 13 oktober 2016. 

      

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 131 Dnr 2016-000006  

 

Informationsärenden      

 

På förmiddagen mellan 08.00 och 12.00 kommer nämnden att besöka 

verksamheten arbetsträning och sysselsättning med Roland Norr-

man. Lunch 12.25- 13.00 på Osbecksgymnasiet. Sammanträdet star-

tar 13:30 i Hotell och turismprogrammets konferenslokal. 

 

Lägesbild kring integrationen, faktorer som påverkar kommunen och 

verksamheten 

Anna- Maria Mårtensson 

 

Information från Arbetsmarknadsinsatser, Vägledning och coach-

ning, samt projektet språkvän/fadderverksamhet 

Jenny Kolnig, Nina Lind 

 

Förstudien VÄXA 

Wiveca Ekeblad 

 

Information kring Röda korsets begäran om medel för att starta Ku-

pan 2 

Wiveca Ekeblad 

 

Information från kontaktpolitiker 

 

Information från ordförande 

- Diskussion kring Julbord 2016 

- Diskussion kring Visit Laholm 

 

Information från verksamhetschef 

 

Ledamöternas inspel 

 

 

      

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 132 Dnr 2016-000076  

 

Revidering av Kultur- och utvecklingsnämndens systematiska 

kvalitetsarbete för utbildning 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut       
Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner plan för systematiskt 

kvalitetsarbete för utbildning. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämndens plan för systematiskt kvalitetsarbete har 

kompletterats med ett avsnitt om gymnasiesär. Beskrivande texter har uppdate-

ras efter beslutade organisationsförändringar. Planen ska skickas in till Skolin-

spektionen senast den 21 oktober och det är angeläget att den är uppdaterad och 

aktuell.  

Enligt skollagen 2 kap § 8 ansvarar huvudmannen för att utbildningen genom-

förs i enlighet med bestämmelserna i skollagen, föreskrifter som har meddelats 

med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra 

författningar. Vidare ska kommunen fördela resurser till utbildning inom skol-

väsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. 

Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet systematiskt och kon-

tinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Detta ska ske genom ett 

systematiskt kvalitetsarbete som ska ske både på huvudmannanivå och på skol-

nivå. Framtagen plan tydliggör hur Kultur- och utvecklingsnämnden systema-

tiska kvalitetsarbete ska bedrivas utifrån nämndens ansvarar för kommunens 

uppgifter inom skolväsendet för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommu-

nal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för 

invandrare.      

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 19 okto-

ber 2016. 

Systematiskt kvalitetsarbete, version 2. 

      

_____ 

 

      

 

 

 


