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_________________________________________________________________ 
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……………………………………………… 
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§ 13 Dnr 2016-000032  
 

Flytt av befintlig daglig verksamhet, på grund av arbetsmiljöskäl 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att 
teckna hyresavtal avseende fastigheten Profilen 3, Bokbinderiga-
tan i Laholm. 

 
2. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att 

säga upp befintligt hyresavtal avseende fastigheten Kungsladu-
gård 1:36. 

 
Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsverksamheten bedriver daglig verksamhet på 
ett flertal platser i kommunen, både i kommunala lokaler och i för-
hyrda lokaler. En av de dagliga verksamheterna, Servicegruppen, har 
idag sin verksamhet i fastigheterna Kungsladugård 1:36 och 1:9 i 
Ahla. Kungsladugården 1:36 ägs av Kommunfastigheter i Laholm 
AB och Kungsladugården 1:9 ägs av Laholms kommun.  
 
Lokalerna är olämpligt utformade för daglig verksamhet vilket med-
för att arbetsmiljön för brukare såväl som för personal inte är otill-
räcklig. Ett stort antal, 17 stycken, tillbudsrapporter har upprättats 
under 2015. Den diagnostik som förekommer bland brukarna gör att 
lokalerna inte är ändamålsenliga.  
 
För att kunna upprätthålla en god arbetsmiljö för målgruppen och 
personalen behövs såväl stora öppna ytor som små arbetsrum där 
brukarna kan arbeta mer ostört. Servicegruppens arbetsuppgifter om-
fattar olika typer av demontering, att transportera mat till övriga dag-
liga verksamheter och att köra skräprundor för bl.a. Röda korset. Ser-
vicegruppen hämtar även upp kläder på olika insamlingsställen i La-
holm och Båstad för att köra dem till Emmaus, som är en annan av 
kommunens dagliga verksamheter.  
 
Kultur- och utvecklingsverksamheten förslår att kommunstyrelsen 
säger upp befintligt hyresavtal och tecknar ett hyresavtal för fastig-
heten Profilen 3 på Bokbinderigatan i Laholm.  
 
Lokalerna i fastigheten Profilen 3 är mer ändamålsenliga för Service-
gruppen och ligger i samma byggnad som den dagliga verksamheten 
Emmaus. 
  forts 
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forts 
 
Det ger även möjligheter för Servicegruppen att bredda sina arbets-
uppgifter i nya lokaler. Emmaus har till exempel behov av hjälp med 
tvätt av kläder, en arbetsuppgift som Servicegruppen skulle kunna ta 
sig an och som skulle öka Emmaus försäljningsmöjligheter. På sikt 
skulle verksamheten kunna utvecklas till att kunna ta emot tvätt från 
andra kommunala verksamheter. Även närheten till kommunens mö-
bellager ger möjligheter till för Servicegruppen lämpliga arbetsupp-
gifter. Det finns fler fördelar med en flytt till nya lokaler. Brukarna 
kommer att ha gångavstånd till sin nya arbetsplats vilket innebär 
lägre kostnader för den enskilda brukaren. Fordonstransporter är för 
en del av brukarna olämpligt. Genom att ha två dagliga verksamheter 
bredvid varandra innebär det även samordningsvinster personal-
mässigt under vissa perioder, kostnader för timvikarier är betydande.  
 
Den årliga hyran för de nya lokalerna, i fastigheten Profilen 3, uppgår 
till 130 tkr. Därutöver tillkommer ca 50 tkr per år för uppvärmning. 
Kultur- och utvecklingsnämndens kostnad för fastigheterna Kungs-
ladugård 1:36 och 1:9 uppgår till ca 100 tkr/år inkl. värme. Vid en 
flytt av verksamheten från Ahla till Laholm kommer körsträckorna 
minska och till följd av det uppskattas kostnaderna för drivmedel 
minska med 15 tkr/år.   
 
Sammantaget innebär kultur- och utvecklingsverksamhetens förslag-
ökade nettokostnader om ca 65tkr/år för kultur- och utvecklings-
nämnden. Kostnaden bedöms rymmas inom nämndens befintliga 
budgetram.  
 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 28 janu-
ari 2016 
Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2016 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 14 Dnr 2015-000193  
 

Adressförslag Bryggeriet 15 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar ge lagerfastigheterna 
adresserna Lagerplan 1-38.  
 

Ärendebeskrivning 

Din Kubik AB har uppfört två byggnader med lager där 38 olika fas-
tigheter är avstyckade i byggnaderna. En adress behövs till varje fas-
tighet. 
 
Repslagargatan är den väg som går utanför fastigheten och nummer 
16 är undantagen till den gamla fastigheten. Eftersom 38 adresser 
behövs räcker inte alfabetet till för modellen 16A, 16B osv. 
 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att området döps till Lagerplan 
och att fastigheterna får adresserna Lagerplan 1, Lagerplan 2 osv.  
 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse S70/15 
Kartbilaga Bryggeriet 15 
Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2016 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 15 Dnr 2016-000027  
 

Namnsättning av vägar inom detaljplan för Skummeslöv 26:1 

m.fl. 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att namnge vägarna inom 
detaljplanen för Skummeslöv 26:1 m.fl. till Linnéas väg, Kalles väg 
samt Fregattvägen i enlighet med samhällsbyggnadskontorets för-
slag.  
 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanen för Skummeslöv 26:1 m.fl. har vunnit laga kraft och 
vägarna inom detaljplanen behöver nu namnsättas. Samhällsbygg-
nadskontoret föreslår att vägarna får namnen Linnéas väg, Kalles väg 
samt Fregattvägen. 
 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse S002/16 
Kartbilaga Skummeslöv 26:1 
Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2016 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 16 Dnr 2015-000185  
 

Nya rutiner i samband med upphörande av medborgarförslag 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att anta föreslagna rutiner 
för hantering av synpunkter och förslag i enlighet med bilaga.  
 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2015 att avskaffa 
rätten att väcka ärenden i fullmäktige genom medborgarförslag från 
och med den 1 juli 2016. Kommunstyrelsen gavs i uppdrag att tydligt 
informera om möjligheten för medborgarna att lämna syn-
punkter/förslag beträffande kommunens verksamheter på kommu-
nens webbplats och att se till att nämnderna före utgången av 2015 
utformar rutiner för handläggningen av sådana förslag. Kommunfull-
mäktige beslutade även att kommunstyrelsen och övriga nämnder 
senast den 1 juli 2016 ska återrapportera till fullmäktige om vilka 
rutiner för hanteringen av webbsynpunkter/förslag som har beslutats. 
 
Kommunledningskontoret har i samverkan med socialtjänsten, mil-
jökontoret, samhällsbyggnadskontoret, kultur- och utvecklingsverk-
samheten samt barn- och ungdomsverksamheten tagit fram förslag 
på rutiner för hantering av synpunkter och förslag till kommunen för 
beslut i kommunstyrelse och nämnder, se bilaga.  
 
För återkoppling och kommunikation kring förslag och synpunkter 
till kommunen gäller den beslutade kvalitetsdeklarationen för service 
och bemötande. Tillgänglighet och ett bra bemötande är grundläg-
gande delar i kommunens uppdrag för att förverkliga vår vision och 
våra mål. Ett gott bemötande är inte alltid att bemöta varandra som 
man själv vill bli bemött, utan snarare som den andre vill bli bemött. 
Kvalitetsdeklarationen garanterar att man får återkoppling senast två 
arbetsdagar efter mottagen fråga eller ärende. 
 
Kommunchefen har gett kommunstrategen ett projektdirektiv med 
följande mål för projektet: 
 
 att säkerställa att medborgarna ges tydlig information på kom-

munens webbplats om möjligheten att lämna förslag/synpunkter 
på kommunens verksamheter, 

 att webbtjänsten utformas på ett för medborgarna lättillgängligt 
sätt, 

  forts 
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 att webbtjänsten utformas så att relevanta krav när det gäller per-

sonuppgiftslagen samt offentlighet och sekretess följs, 
 att lämnade förslag/synpunkter hanteras i kommunens ärende 

och dokumenthanteringssystem på samma sätt som annan in-
kommande post till kommunen med krav på registrering hos 
mottagande nämnd, bekräftelse på mottagande, hantering av 
postlistor etc., 

 att rutinbeskrivning tas fram för bevakning, information, hand-
läggning/beredning och beslut hos mottagande nämnder beträf-
fande de förslag/synpunkter som kommer in, 

 att statistik kan genereras på totalnivå och nämndnivå om antalet 
inkomna förslag/synpunkter på verksamhetsnivå 

 
En projektgrupp har tillsatts för genomförande av projektdirektivet 
och kultur- och utvecklingsverksamheten deltar i arbetet. Verksam-
heterna fortsätter med projektet under våren 2016 för att informera 
nämnder och kommunstyrelse inför återrapportering i fullmäktige 
senast den 1 juli 2016.  
 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 29 de-
cember 2015. 
Bilaga - Rutiner för kultur- och utvecklingsnämndens hantering av 
synpunkter och förslag till kommunen.  
Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2016. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 17 Dnr 2015-000203  
 

Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas verkstäl-

lande av kommunfullmäktiges beslut 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden ger verksamheten i uppdrag att 
säkerställa att beslut som rör kommunens egen verksamhet inte 
formuleras så att det kan råda tvivel om huruvida något ska göras 
och i så fall av vem samt att beslut om åtgärd innehåller en tids-
ram inom vilken åtgärden ska utföras. 

 
2. Revisionsrapporten läggs i övrigt till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen har överlämnat en rapport till kommunstyrelsen 
och samtliga nämnder angående granskning av styrelsens och nämn-
dernas verkställande av kommunfullmäktiges beslut. Revisionen be-
gär svar från samtliga nämnder och kommunstyrelsen med anledning 
av granskningsrapporten senast den 29 februari 2016. 
 
Kommunrevisionens sammantagna bedömning är att kommunstyrel-
sen saknar ett dokumenterat system för att bevaka att uppdrag från 
fullmäktige till enskilda nämnder verkställs och återrapporteras utö-
ver de mål, direktiv och inriktning som återrapporteras inom ramen 
för delårsrapport och årsanalys. Enligt revisionens bedömning finns 
det därför en risk för ohörsamhet till fullmäktiges beslut. 
 
Utifrån granskningsresultatet lämnar kommunrevisionen följande re-
kommendationer: 
 
 Kommunstyrelsen att tydliggöra riktlinjer för ärendehantering 

och protokollsskrivning. Riktlinjerna bör innehålla hur ärenden 
och beslut ska formuleras och hur uppföljningen av fullmäktiges 
beslut ska genomföras och återrapporteras. 
 

 Kommunstyrelsen att stärka sin bevakning av de uppdrag som 
ges från fullmäktige utöver mål, inriktning och direktiv till 
nämnderna. 
 

 Kommunstyrelsen att ta fram gemensamma riktlinjer för hur 
uppdrag som ges från fullmäktige utöver mål, inriktning och di-
rektiv till nämnderna ska återrapporteras till fullmäktige.  

  forts 
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Kommunledningskontorets genomgång av revisionsrapporten ger 
vid handen att det framförallt är två förbättringsområden som pekas 
ut, nämligen dels behovet av ett enhetligt system för uppföljning av 
sådana uppdrag som fullmäktige lämnat till nämnderna och som inte 
följs upp inom ramen för kommunens målstyrningssystem, dels be-
hovet av att beslutsförslag till fullmäktige i ärenden som innefattar 
förslag om senare genomförande formuleras på ett sådant sätt att det 
tydligt framgår vad som ska göras, vem som ska göra det, inom vil-
ken tid det ska göras och om och när genomförandet ska återrappor-
teras till fullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 17 de-
cember 2015. 
Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas 
verkställande av kommunfullmäktiges beslut. 
Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2016 
_____ 
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§ 18 Dnr 2015-000218  
 

2015 års Bokslut/Årsredovisning 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner årsredovisningen 
för år 2015 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

 
2. Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner uppföljning av 

nämndsspecifika inriktningsmål och resultatmål i nämndsplan 
2015 och överlämnar det till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt den kommunala redovisningslagen ska för varje räkenskapsår 
den löpande bokföringen avslutas med ett årsbokslut och en årsredo-
visning. Syftet med årsredovisningen är att den ska redogöra för ut-
fallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekono-
miska ställningen vid räkenskapsårets slut.  
 
Den kommunala årsredovisningen ska således ge information till 
olika intressenter, t ex förtroendevalda, tjänstemän, kommuninvå-
nare, massmedia och kreditgivare om vilket resultat som uppnåtts 
under året både ur ekonomisk och verksamhetsmässig synvinkel. 
Vad gäller utformning och innehåll finns det vissa grundläggande 
krav som bör uppfyllas. Bland annat ska informationen vara relevant 
och väsentlig för läsaren. Vidare ska redovisningen vara tillförlitlig 
och objektiv. 
 
Redovisningen ska även utgöra underlag för styrning och uppfölj-
ning och ansvarsutkrävande av nämndernas verksamheter. Det är 
därför viktigt att årsredovisningen är utformad på ett sådant sätt att 
fullmäktige kan få en verklig återkoppling mot den budget och de 
mål som beslutades för verksamhetsåret. Innehållet i årsredovis-
ningen utgör även viktiga ingångsvärden för riktlinjerna och direkti-
ven för kommande års verksamhet. 
 
För att upprätta årsredovisningen krävs bland annat underlag i form 
av verksamhetsredovisningar från nämnderna. Till den delen av års-
redovisningen som behandlar nämndernas verksamhet och ekonomi 
ska respektive nämnd till kommunstyrelsen lämna en såväl verbal 
som numerisk redovisning av verksamhetsåret. Mot bakgrund av att 
redovisningarna även ska utgöra ett planeringsunderlag är det viktigt 
att dessa även innehåller framåtsyftande analyser av verksamheter 
som särskilt bör uppmärksammas.  forts 
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Kommunfullmäktige har under 2012 fastställt vision och inriktnings-
mål för att gälla under tiden 2013 - 2015. Under innevarande år har 
beslut fattats om förändrade målområden och inriktningsmål som ska 
gälla from 2016 och 4 år framåt. Den nu förestående måluppfölj-
ningen behandlar således det sista året under perioden. Inriktnings-
målen har konkretiserats i prioriterade resultatmål som ska följas upp 
i årsredovisningen. Till de gemensamma resultatmålen, som gäller 
för två eller flera nämnder och syftar till att styra en samordnad verk-
samhet, har nämnderna prioriterade förbättringar och utvecklings-
områden. I uppföljningen av de gemensamma resultatmålen ska 
nämnderna utgå från dessa och beskriva vad man har bidragit med 
för nå förväntat resultat. I nämndsplanen har nämnden antagit 
nämndsspecifika prioriterade resultatmål vilka ska följas upp i årsre-
dovisningen. Nämnderna ska i ett särskilt beslut behandla uppfölj-
ning av de nämndsspecifika inriktningsmålen och resultatmålen. 
 

Beslutsunderlag 

Nämndsredovisning och uppföljning av nämndsplan 2015 för kultur- 
och utvecklingsnämnden. 
Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2016. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 19 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 fri-
stående gymnasieskolor enligt följande att gälla från och med den 
1 januari 2016 

 
 Kr/elev och bidragsår 
 inklusive moms 
BF Barn och fritidsprogrammet    94 000 
EE El och energiprogrammet    114 900 
EK Ekonomiprogrammet    79 500 
FT Fordonsprogrammet exkl. transport   136 700 
HT Hotell- och turismprogrammet   98 700 
IN Industritekniska programmet   150 100 
NA Naturvetenskapsprogrammet   86 100 
SA Samhällsvetenskapsprogrammet   80 700 
TE Teknikprogrammet    94 100 
SÄR Gymnasiesärskolan (utb. påbörjad före 1 juli 2013)  266 900 
SÄR Gymnasiesärskolan (utb. påbörjad efter 30 juni 2013)  320 000 
 
2. Kultur- och utvecklingsnämnden fastställer prislista till andra 

kommunala gymnasieskolor enligt följande att gälla från och 
med den 1 januari 2016: 

 
  Kr/elev och bidragsår 
   Exklusive moms 
BF Barn och fritidsprogrammet    88 679 
EE El och energiprogrammet    108 396 
EK Ekonomiprogrammet    75 000 
FT Fordonsprogrammet exkl. transport   128 962 
HT Hotell- och turismprogrammet   93 113 
IN Industritekniska programmet   141 604 
NA Naturvetenskapsprogrammet   81 226 
SA Samhällsvetenskapsprogrammet   76 132 
TE Teknikprogrammet    88 774 
SÄR Gymnasiesärskolan (utb. påbörjad före 1 juli 2013)  251 792 
SÄR Gymnasiesärskolan (utb. påbörjad efter 30 juni 2013)  301 887 
 
 
  forts 
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3. Utbildningen på programinriktat individuellt val, IM består av 

ämnen från grundskolan och dels av kurser från ett yrkespro-
gram. Ersättningen till den som anordnar programmet består av 
två delar: 

 
1. Ersättning för den del av utbildningen som motsvarar det yr-

kesprogram som utbildningen är inriktad mot (ska ersättas 
med samma belopp som motsvarande yrkesprogram). 

 
2. Ersättning för den del av utbildningen som avser det stöd 

som eleven behöver för att uppnå behörighet för yrkespro-
grammet. Det belopp som en fristående gymnasieskola eller 
kommun har rätt att få i ersättning för är den del av program-
met som avser visst stöd för att uppnå behörighet är 3 200 kr 
per elev och ämne, enligt 17 kap. 3-4 § och 10 § Skollagen 
(2010:800) och 6 kap. 4 § Gymnasieförordningen 
(2010:2039).  

 

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.  forts 
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Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 3 febru-
ari 2016. 
Skolverkets riksprislista antagen 29 januari 2016. 
Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2016 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 

Berörda skolor 
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§ 20 Dnr 2016-000003  
 

Kultur- och utvecklingsnämndens internbudget år 2016 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner förslag till internbudget 
för år 2016.  
 

Ärendebeskrivning 

Föreligger förslag till internbudget för kultur- och utvecklingsnämn-
dens verksamheter 2016. 
 
Kommunfullmäktiges beslut om tilldelning av medel utgör en eko-
nomisk nettoram. Som underlag för denna nettoram ligger nämn-
derna bruttobudgetförslag. Detta innebär att samtliga kostnader och 
intäkter inom nämndernas verksamhetsområden ska tas upp i budge-
ten. 
 
Med utgångspunkt från den beslutade budgeten ska respektive 
nämnd fastställa en internbudget. Ur uppföljningssynpunkt är det 
viktigt att internbudgeten kodas på samma sätt som verksamheten 
sedan kommer att redovisas. 
 
Om nämnden genomför omdisponeringar inom sin internbudget un-
der året ska dessa förändringar anmälas till kommunstyrelsen. Det 
finns även möjlighet för nämnden att förändra sin budgets bruttoom-
slutning under förutsättning att det tilldelade nettoanslaget inte på-
verkas. Även sådana förändringar ska anmälas till kommunstyrelsen. 
 

Beslutsunderlag 

Förslag till internbudget för kultur- och utvecklingsnämndens verk-
samheter år 2016. 
Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2016. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 21 Dnr 2016-000040  
 

Handkassor och växelkassor inom kultur- och utvecklingsnämn-

dens verksamhet år 2016 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner hand- och växelkassor 
för år 2016 enligt förteckningen. 
 
Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar om tilldelning och ansvar 
för hand- och växelkassor inom sina verksamheter. Enligt kommun-
styrelsens riktlinjer för kontanthantering får en handkassa endast an-
vändas för smärre utgifter, vilka inte faktureras. Vid beslut om hand-
kassor ska bland annat följande beaktas: 
 
1. Handkassor för inte vara större än vad som är motiverat med 

hänsyn till användningsområdet. 
 

2. Antalet handkassor bör begränsas. 
 
Kultur- och utvecklingsverksamheten förslår att nämnden godkänner 
hand- och växelkassor för år 2016 enligt verksamhetens förslag. 
 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 2 febru-
ari 2016. 
Förteckning över hand- och växelkassor för 2016. 
Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2016. 
_____ 
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§ 22 Dnr 2016-000009  
 

Bruttobudgetförändringar 2016 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner förslag till bruttobud-
getförändring avseende internbudgeten för 2016. Kostnader såväl 
som intäkter minskas med 20 852 tkr i förhållande till befintlig 
bruttoram.  
 

Ärendebeskrivning 

Föreligger förslag till bruttobudgetförändring avseende kultur- och 
utvecklingsnämndens internbudget 2016. 
 
Kommunfullmäktiges beslut om tilldelning av medel utgör en eko-
nomisk nettoram. Som underlag för denna nettoram ligger nämnder-
nas bruttobudgetförslag. Detta innebär att samtliga kostnader och in-
täkter inom nämndernas verksamhetsområden ska tas upp i budge-
ten. 
 
Om nämnden genomför omdisponeringar inom sin internbudget un-
der året ska dessa förändringar anmälas till kommunstyrelsen. Det 
finns även möjlighet för nämnden att förändra sin budgets bruttoom-
slutning under förutsättning att det tilldelade nettoanslaget inte på-
verkas. Även sådana förändringar ska anmälas till kommunstyrelsen. 
 
Anledningen till förändringen är att boende för ensamkommande 
övergick till socialnämnden från och med oktober 2015 och budge-
terad bruttoomslutning för denna verksamhet är inte längre aktuell 
inom kultur- och utvecklingsnämnden. Då verksamheten i sin helhet 
finansieras via statsbidrag är bruttobudgetförändringen en minskning 
av kostnader såväl som intäkter med 20 852 tkr. 
 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 2 febru-
ari 2016. 
Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2016 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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§ 23 Dnr 2016-000011  
 

Reviderad investeringsbudget 2016 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner förslag till reviderad in-
vesteringsbudget för 2016.  
 

Ärendebeskrivning 

Föreligger förslag till reviderad investeringsbudget för kultur- och 
utvecklingsnämnden 2016. 
 
Investeringar budgeteras varje år med ett belopp som motsvarar de 
förväntade utgifterna under året. Projekt kan av olika skäl bli förse-
nade och behöver därför ombudgeteras. Samtidigt kan betalningarna 
i vissa projekt som löper över flera år blivit tidigarelagda varvid det 
kan uppkomma behov av anslagsavdrag. Det kan även finnas andra 
skäl för omdisponeringar eller omprövning i såväl omfattning som 
tidsmässig förläggning av projekt som upptagits i årsbudgeten. 
 
I normalfallet ska anslag, vad gäller anläggningar och fastigheter, 
som initierats av verksamhetsansvarig nämnd, överföras till verkstäl-
lande nämnd i samband med behandlingen av den reviderade inve-
steringsbudgeten. 
 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 2 febru-
ari 2016. 
Reviderad investeringsbudget 2016. 
Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2016. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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§ 24 Dnr 2016-000041  
 

Konkurrensutsättning av delar av vuxenutbildningens verksam-

het 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden återremitterar ärendet till kultur- 
och utvecklingsverksamheten.  
 

Ärendebeskrivning 

Avdelningschefen för utbildning föreslår att delar av vuxenutbild-
ningen läggs ut på entreprenad för att verksamheten bättre ska kunna 
anpassa utbildningsutbudet till efterfrågan samt till näringslivets be-
hov av arbetskraft. 
 
Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 3 febru-
ari 2016. 
Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2016. 
_____ 
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§ 25 Dnr 2015-000221  
 

Uppföljning av internkontrollplan för 2015 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen.  
 

Ärendebeskrivning 

Enligt det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för intern 
kontroll i Laholms kommun ska nämnderna varje år anta en särskild 
plan för uppföljning av den interna kontrollen. 
 
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 ska samtidigt ske till kommunens 
revisorer. 
 
Rapporten ska innefatta omfattningen av utförd uppföljning, utfallet 
och eventuellt vidtagna åtgärder.  
 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens rapport, uppföljning intern 
kontrollplan år 2015 
Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2016 
Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 2 febru-
ari 2016 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
Kommunens revisorer 
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§ 26 Dnr 2015-000130  
 

Medborgarförslag om inköp av keramiksamling 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden avslår medborgarförslaget, då fler-
talet av föremålen i den aktuella samlingen ingår i den keramiksam-
ling Laholms kommun redan äger. 
 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag föreslår Mathilda Clausén Wingårdh, Laholm 
att Laholms kommun ska köpa in samlaren Ruth Holmquists samling 
med 400 keramikpjäser tillverkade i Laholm. 
 
År 2003 köpte Laholms kommun den samling som utgjort det privat 
driva keramikmuseet som 1993-2003 var beläget på Krukmakare-
gränd i Laholm. Samlingen består av föremål tillverkade under före-
trädesvis 1940, - 50 och 60-talen av de båda dominerande krukma-
kerierna i staden vid denna tid, Firma Laholms Keramik och Jani-
Keramik. Till stora delar består samlingen av de vanligast förekom-
mande föremålen, som gavs ut i stora upplagor och som man i dag 
ofta hittar på allmänna auktioner och loppmarknader. En liten del är 
så kallat unikat. 
 
Ett urval ur samlingen utgör grunden till det keramikmuseum som 
kommunen 2008 öppnade i bottenvåningen på Teckningsmuseet. 
Museets huvudsakliga syfte är att lyfta fram och öka kunskapen om 
just den vanliga, ofta massproducerade keramiken som fick stor 
spridning i hela landet.  
 
I samband med att Ruth Holmquist beslutade sig för att avyttra sin 
samling laholmstillverkad keramik tillfrågades kulturkontoret om 
det fanns något intresse av att förvärva samlingen. Vid ett besök hos 
Ruth Holmquist kunde konstateras att samlingen bestod av mycket 
ordinära föremål som sedan tidigare finns i Laholms kommun ägo. 
 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Mathilda Clausén Wingårdh. 
Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 15 janu-
ari 2016. 
Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2016. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: Mathilda Clausén Wingårdh  
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§ 27 Dnr 2016-000008  
 

Hallands museiförenings diplom för god byggnadsvård 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår Helena Söderqvist och 
Lars Ivar Nilsson för restaurering av den Gamla byskolan i Ålstorp 
till att i dag fungera som både bostad och arbetsverkstäder till mot-
tagare av Hallands museiförenings diplom för god byggnadsvård.  
 

Ärendebeskrivning 

Hallands museiförening utdelar sedan 1984 diplom för god bygg-
nadsvård i vårt län, vilket kan avse både direkta och vårdinsatser och 
opinionsbildande insatser. Mottagare av diplom kan vara: 
 
1. Ägare av fastighet, där byggnad eller byggnader iståndsatts 

och/eller förnyas på ett från miljösynpunkt och från kulturhi-
storiska utgångspunkter föredömligt sätt 

 
2. Fastighetsägare som med omsorg vårdar miljömässigt och kul-

turhistoriskt betydelsefull(a) byggnad(er) 
 
3. Enskild person eller organisation som genom opinionsbildning 

eller på annat sätt gjort väsentliga insatser för bevarande och 
vård av kulturhistoriskt betydelsefull byggnad eller byggnads-
miljö. 

 
4. Projekt som kombinerar god byggnadsvård med målet att också 

hitta nya användningsområden för kulturhistoriskt värdefull be-
byggelse vars ursprungliga användning inte längre är aktuell. 

 
Inför utdelandet anmodar Hallands museiförening länets kommuner 
och hembygdskretsar att komma med förslag på mottagare av di-
plom.  
 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Hallands museiförening den 2 november 2015. 
Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2016. 
_____ 
Beslutet skickas till: 

Hallands museiförening  
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§ 28 Dnr 2016-000035  
 

Förslag om stadsmuseum i Rådhuset i Laholm 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden avslår förslaget om att tillskapa ett 
stadsmuseum i Rådhuset i Laholm.  
 

Ärendebeskrivning 

I en skrivelse till Laholms kommun föreslår Christina Lindvall-Nor-
din att ett stadsmuseum bör tillskapas och inrymmas i Rådhuset på 
Stortorget i Laholm. 
 
Kultur- och utvecklingsverksamheten konstaterar att Rådhuset som 
byggnad har stora begränsningar vad gäller tillgänglighet så väl som 
brandsäkerhet, vilket också var en av anledningarna till att Teck-
ningsmuseet lämnade Rådhuset och flyttade till sina nuvarande loka-
ler vid Hästtorget 2007. Förslaget har även den 15 december 2011 § 
177 behandlats av kultur- och utvecklingsnämnden. Då konstatera-
des att en del av det som stadsmuseet skulle innehålla redan finns 
eller kan åskådligöras i redan befintliga verksamheter. 
 
Inför näringslivsenhetens flytt till Osbecksområdet under våren 2016 
har kulturenheten anmält intresse för lokalerna i Rådhuset. Tanken 
är att de båda rummen på bottenvåningen, direkt till vänster när man 
kommer in i byggnaden, ska iordningställas till en utställningslokal 
som kan bokas och hyras veckovis av lokala konstnärer, konsthant-
verkare eller föreningar.  
 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Christina Lindvall-Nordin 
Kultursekreterarens tjänsteskrivelse den 2 februari 2016. 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut den 15 december 2011 § 
177. 
Kultursekreterarens tjänsteskrivelse den 28 november 2011. 
Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2016. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 

 Christina Lindvall-Nordin   
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§ 29 Dnr 2016-000038  
 

Ansökan om extra medel för feriearbete 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden begär av kommunfullmäktige 
tilläggsanslag om 1 900 tkr för feriearbeten från och med 2016.  
 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommun erbjuder idag feriearbete till ungdomar skrivna i 
Laholms kommun och som går första eller andra året på gymnasiet 
alternativt är född 1998 eller 1999. Befintlig budget om 1 700 tkr ger 
feriearbeten till ca 180 ungdomar och finansierar även Osbecksmo-
dellen och Sommarlovsentreprenörer. Under 2015 var det 337 behö-
riga sökande.  
 
Varje år har ca 25 platser reserverats till ungdomar som prioriteras 
av socialtjänsten och gymnasieskolan på grund av sociala eller me-
dicinska skäl. Bland dessa prioriterade ungdomar har även de nyan-
lända ungdomarna funnits. Socialtjänst och skola har bedömt att de-
ras behov av kontakt med det svenska arbetslivet är av stor betydelse 
för deras fortsatta integrering och sociala liv. I dag tar det i snitt 7 år 
för en nyanländ att bli självförsörjande i Sverige.  
 
Det stora antalet asylsökande barn- och ungdomar inom den mål-
grupp som feriearbetena riktar sig till gör att en prioritering av dessa 
ungdomar inte längre är rimlig att göra. Det skulle innebära att hälf-
ten av alla platser gick till den prioriterade gruppen och antalet ung-
domar utan prioritering som skulle kunna erbjudas feriearbeteskulle 
minska drastiskt.  
 
Kultur- och utvecklingsverksamheten bedömer att ytterligare 1 900 
tkr till arbetet med feriearbeten behövs. Genom extra medel kan 
verksamheten på ett bra sätt integrera ungdomar i allmänhet och ung-
domar med utländsk härkomst i synnerhet i arbetslivet, utan att be-
höva prioritera bort individer eller grupper av ungdomar. Samtliga 
ungdomar som är skrivna i Laholms kommun samt asylsökande ung-
domar som varaktigt vistas i kommunen och som går första eller 
andra året på gymnasiet alternativt är född 1998 eller 1999 skulle då 
kunna erbjudas 90 timmars feriearbete i kommunal verksamhet eller 
i föreningslivet. 
 
 
  forts 
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forts 
 
Beräkningen utgår från uppskattade siffror på antalet asylsökande 
och personer som flyttar till Laholm på egen hand efter de beviljats 
uppehållstillstånd. Med en god arbetsmarknad kommer fler ungdo-
mar att gå ut i reguljära sommarjobb och då blir behovet av medel 
mindre. 
 

Beslutsunderlag 

Kultur och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 2 februari 
2016. 
Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2016. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 30 Dnr 2016-000001  
 

Anmälningar 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden lägger anmälningarna till handling-
arna.  
 

Ärendebeskrivning 

Ärendet behandlar en förteckning med ärenden eller dokument som 
har kommit in till nämnden under månaden.  
 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälningar den 21 januari 2016.  
_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 31 Dnr 2016-000002  
 

Anmälan av delegationsbeslut 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden lägger anmälningarna till handling-
arna.  
 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med 6 kapitel 33 § kommunallagen 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 6 ka-
pitel 35 § kommunallagen anmälas till nämnden i den ordning som 
nämns i beslutad delegationsordning.  
 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälda delegationsbeslut den 21 januari 2016.  
_____ 
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§ 32 Dnr 2016-000006  
 

Informationsärenden 

 

Information från integrationsenheten  
Anna-Maria Mårtensson 

 
Information om nyheter gällande det kommunala aktivitetsansvaret - 
reglerat i skollagen 
Wiveca Ekeblad 

 
Information från kontaktpolitiker 
  
Information från ordförande 
 
Information från verksamhetschef 
 
Ledamöternas inspel 
 
Övriga frågor 
_____ 
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§ 33 Dnr 2013-000027 
 

Ansökan om bidrag ur Lundgrenska donationsfonden och Hil-

ding och Greta Ohlssons donationsfond för uppförande av scen 

i stadsparken 

 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden ansöker om bidrag ur Lundgrenska 
donationsfonden samt ur Hilding och Greta Ohlssons donationsfond 
om sammanlagt 1 500 tkr för medfinansiering av en scen och åhör-
arområde i stadsparken i Laholm. 
 
Ärendebeskrivning 

I samband med kommunfullmäktiges beslut den 24 november 2015 
§ 151 om kommunplan med budget 2016 samt ekonomisk plan 2017-
2018 gavs kultur- och utvecklingsnämnden i uppdrag att under 2016 
uppföra en scen och åhörarområde i stadsparken i Laholm. I 2016 års 
budget anslogs 3 000 tkr för genomförande av projektet.  
 
För att påbörja projektet krävs särskilt tillstånd av kommunstyrelsen. 
Underlaget för ett sådant beslut ska innehålla en beskrivning av 
byggnaden och övrig anläggning och en uppdaterad kostnadsberäk-
ning där hänsyn tagits till samtliga kostnader som är förenade med 
projektets genomförande. Nämnden ska samtidigt lämna förslag på 
extern medfinansiering. Det förutsätts att sådan finansiering uppgår 
till 1 500 tkr. I budgeten upptogs därför investeringsbidrag med mot-
svarande belopp. 
 
Kultur- och utvecklingsverksamheten föreslår att nämnden ansöker 
om bidrag ur Lundgrenska donationsfonden samt ur Hilding och 
Greta Ohlssons donationsfond om sammanlagt 1 500 tkr för medfi-
nansiering av en scen och åhörarområde i stadsparken i Laholm. 
_____ 
 
      
 
 
 


