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Laholms kommun 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde den 23 mars 2016 

 
Protokollet som justerats den 24 mars 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 24 mars 2016 

 till och med den 14 april 2016 intygas. 

 

……………………………………………… 

Fredrik Jouper 
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Plats och tid Svanen, klockan 13:00 – 16:30 

 

 

 

Beslutande Margareta Bengtsson (M), ordförande §§34-35, 37-47 

 Lorenz Pucher (C), ordförande §36 

 Johan Johansson (M) §36 

 Gunnar Gullander (C), §36 

 Magnus Johansson (S) 

 Gudrun Pettersson (C) 

 Jenny Lundholm Graveleij (M) 

 Karl-Fredrik Tholin (S) 

 Lennart Hansson (KD), §§34-35, 37-47 

 Martin Petersson (MP) 

 Thomas Lövenbo (SD) 

  

Övriga deltagande  Anne-Lis Gemhagen (M), ersättare  

 Gunnar Gullander (C), ersättare  

 Ingrid Sjöberg (M), ersättare, §34, §§37-47 

 Johan Johansson (M), ersättare 

 Kaj Talik (C), ersättare 

 Stina Lindberg (S), ersättare 

 Christer Forsman (S), ersättare 

  

 Ulf Mattsson, verksamhetschef 

 Anna Carlgren, utredare planeringskontoret 

 Fredrik Jouper, kommunsekreterare 

 Ingela Månsson, avdelningschef gymnasiet, vuxenutbildning och kulturskola, 

 §34, §§40-42 och §44 

 Wiveca Ekeblad, avdelningschef kultur- och utveckling, §§36-37 

 Johan Hjert, kulturchef, §47 

 Kerstin Brantryd, Turistbyrån Laholm, §47 

 

  

 

Utses att justera Thomas Lövenbo (SD) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 24 mars klockan 16:00 

 

Paragrafer  §§ 34-47 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Fredrik Jouper 

 

Ordförande §§34-35, 37-47 __________________________________ 

 Margareta Bengtsson (M) 

 

Ordförande, §36 __________________________________ 

 Lorenz Pucher (C) 

 

Justerande __________________________________ 

 Thomas Lövenbo (SD)
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§ 34 Dnr 2016-000039  

 

Riktlinjer gällande åtgärder mot kränkande behandling, diskri-

minering och trakasserier 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner riktlinjerna för åtgärder 

mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.  

 

Ärendebeskrivning 

Huvudmannen/kultur- och utvecklingsnämnden ska bedriva ett mål-

inriktat arbete för att främja elevers lika rättigheter och möjligheter. 

Det är förbjudet för huvudmannen eller personalen att diskriminera 

en elev. Huvudmannen eller personalen får inte heller utsätta en elev 

för kränkande behandling och ska förebygga och förhindra att ele-

verna utsätter varandra för trakasserier eller kränkningar.  

 

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. 

 

Vidare är huvudmannen skyldig att skyndsamt utreda omständighet-

erna kring de uppgivna kränkningarna/diskrimineringen/trakasseri-

erna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan 

krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Huvud-

mannen har även ansvar för att utreda och hantera kränkningar som 

sker under elevernas fritid och som fortsätter under skolverksam-

heten. 

 

Om huvudmannen eller personalen bryter mot förbuden mot diskri-

minering och kränkande behandling eller inte uppfyller skyldighet-

erna att utreda och vidta åtgärder, kan huvudmannen bli skyldig att 

betala diskrimineringsersättning eller skadestånd till den som kränkts 

av överträdelsen. Vidare får huvudmannen eller personalen inte ut-

sätta en elev för repressalier på grund av att en kränkning har an-

mälts. 

 

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 
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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. Huvud-mannen ska även se 

till att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling och 

diskriminering. 

 

I riktlinjer gällande åtgärder mot kränkande behandling, diskrimine-

ring och trakasserier tydliggörs huvudmannens ansvar, hur ett före-

byggande arbete ska genomföras, anmälningsskyldigheten och ruti-

nerna kring detta tydliggörs liksom ansvaret och rutinerna för utred-

ning och åtgärder. Vidare tar riktlinjerna upp kravet på att verksam-

heterna ska upprätta en plan för kränkande behandling/likabehand-

lingsplan och hur nämnden ska kunna ta del av inkomna anmäl-

ningar, sammanställningar av utredningar och åtgärder och statistik.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 10 febru-

ari 2016 

Riktlinjer gällande åtgärder mot kränkande behandling, diskrimine-

ring och trakasserier 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Rektorer Osbecksgymnasiet, Osbeck vuxenutbildning 
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§ 35 Dnr 2015-000204  

 

Medborgarförslag om mentorer till flyktingar gällande kontak-

ter med myndigheter etc 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden återremitterar ärendet till kultur- 

och utvecklingsverksamheten. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag föreslår Ingemar Eriksson att Laholms kom-

mun ska medverka till att det tillskapas mentorer till flyktingar och 

att mentorsuppdraget kan erbjudas pensionärer och arbetslösa som är 

och har intresse för människor och hjälpa dem. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden erbjuder inom ramen för projektet 

Språkvän personliga matchningar mellan nyanlända och personer 

som bott en längre tid i kommunen. Detta för att bygga broar mellan 

människor och möjliggöra möten över kulturgränser. Enda kravet för 

att bli språkvän är att kunna prata bra svenska och vara intresserad 

av att träffa människor från andra länder i ett ömsesidigt utbyte. 

 

Socialnämnden kommer att arbeta med fadderfamiljer för ensam-

kommande barn och ungdomar för att skapa ett socialt kontaktnät för 

ungdomarna, ge dem möjlighet att prata svenska och ta del av svensk 

vardag och kultur.  

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Ingemar Eriksson 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 11 febru-

ari 2016 

 

_____ 
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§ 36 Dnr 2015-000165  

 

Remiss av Medborgarförslag om gratis friskvårdskort för per-

soner i daglig verksamhet 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Nämnden tillstyrker medborgarförslaget att personer som har LSS-

insatsen daglig verksamhet ska erbjudas friskvårdskort likt övriga 

anställda. Friskvårdskortet ska erbjudas utan kostnad. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag föreslår styrelsen för FUB i Laholm, genom 

Isabell Wigforss, att personer som har LSS-insatsen daglig verksam-

het ska erbjudas friskvårdskort likt övriga anställda, med undantaget 

att friskvårdskortet ska vara gratis. 

 

2014 redovisade Laholms kommun att 159 personer har insatser en-

ligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Den i särklass största insatsen är daglig verksamhet. 2014 hade 100 

personer daglig verksamhet enligt LSS i Laholm.  

Att arbeta med häls och friskvård är ett prioriterat område. Folkhäl-

soinstitutet uppger att det är tio gånger så vanligt att personer med 

funktionsnedsättning upplever sin hälsa som dålig jämfört med be-

folkningen i övrigt. Var femte person har varit i ekonomisk kris. Näs-

tan var fjärde person med funktionsnedsättning har inte motionerat 

alls på fritiden under det senaste året.  

 

Enligt Laholms kommuns friskvårdspolicy erbjuder kommunen alla 

anställda ett friskvårdskort eller en friskvårdspeng. Erbjudandet gäl-

ler samtliga anställda oavsett anställningsform som har en anställ-

ning med en varaktighet av minst sex månader. Den enskilde medar-

betaren betalar genom löneavdrag en egenavgift på 200 kronor för 

friskvårdskortet. 

 

Om samtliga 100 personer som deltar i daglig verksamhet ansöker 

om friskvårdskort innebär det en utebliven intäkt för Laholms kom-

mun på 20 000 kronor. Egenavgiften går till friskvårdssatsningar. Ut-

över detta ersätts KUN av personalkontoret dvs. kommunstyrelsen 

med 22 kronor för varje deltagartillfälle vilket betalas ut till aktuell 

förening.  
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Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 21 mars 

2015 

Medborgarförslag från FUB i Laholms styrelse genom Isabell Wig-

forss 

Socialnämndens beslut den 29 februari 

 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Margareta Bengtsson (M) och Lennart Hansson 

(KD) i handläggningen av detta ärende. 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

FUB i Laholm, Isabelle Wigforss 

Fritidsenheten, Christer Johansson 

Socialtjänsten, Marie Strömberg 

Personalkontoret, Pernilla Lennström 

Arbetsmarknadsinsatser, Roland Norrman 

Avdelningschef kultur- och utveckling, Wiveca Ekeblad 
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§ 37 Dnr 2015-000149  

 

Remiss av medborgarförslag utmärkning av Laholms järnvägs-

station 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden bifaller förslaget att verka för att 

Laholms järnvägsstation markeras tydligare på Laholms besöks-

karta. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden yrkar på att Laholms järnvägsstat-

ion bör synas i de publikationerna som ges ut av Laholms kommun 

där det finns ett behov. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag av Jan-Erik Mattsson, Laholm, föreslås att 

Laholms järnvägsstation ska tydligt märkas ut på turistkartor och 

andra kartor som publiceras helt eller delvis med stöd av kommunen. 

 

Förslagsställaren har pekat ut kartorna Laholms besökskarta, i Ma-

gasin Laholm samt i Laholm, En bild av Laholms kommun efter va-

let 2014. 

 

Laholms besökskarta samt Magasin Laholm produceras av ett ex-

ternt företag i egen regi och Laholms kommun har ett samarbetsav-

tal med detta företag, MacMedia. På besökskartans ena sida finns en 

översiktskarta över hela kommunen med symboler samlat vid varje 

tätort som visar vilken service som finns på orten. Vid Laholms tätort 

finns bland annat symboler för boende, caféer, restauranger och järn-

vägsstation samlat. Det bör vara möjligt att flytta symbolen för järn-

vägsstationen närmare den plats där den finns för att det ska bli tyd-

ligare. På besökskartans andra sida finns tätortskartor med symboler 

markerade på den plats där anläggningen ligger. Här finns järnvägs-

stationen markerad på rätt plats.  

I Magasin Laholms karta fanns järnvägsstationen markerad från och 

med utgåvan sommaren 2015. Från och med 2016 försvinner kartan 

från Magasin Laholm då man anser att det inte finns något behov av 

denna.  
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Tidningen Laholm, En bild av Laholms kommun efter valet 2014 

gjordes endast vid detta tillfälle. Kartorna visar i huvudsak upp väg-

nätet för biltrafik. De är förenklade och alla detaljer finns inte med. 

Laholms besökskarta är tematiserad och innehåller information som 

är betydelsefull ur be-sökarens perspektiv och att tydligare markera 

Laholms järnvägs-station kan anses vara viktig. Kommunikationsen-

heten kommer ha i åtanke att markera ut Laholms järnvägsstation vid 

framtida publikationer.  

 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 4 mars 

2016 

Remiss av medborgarförslag utmärkning av Laholms järnvägsstation 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Jan-Erik Mattsson 

Kommunstyrelsen  
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§ 38 Dnr 2015-000169  

 

Medel för uppförande av lokaler till tennisklubben 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden avslår Laholms Tennisklubbs an-

sökan om medel för uppförande av klubblokal i stadsparken då det 

enligt detaljplan nr 116, som vann laga kraft 2006-12-12 inte finns 

någon byggrätt att utnyttja. 

 

Ärendebeskrivning 

Laholms Tennisklubb som för närvarande har 156 medlemmar, 

varav 87 barn och ungdomar ansöker om medel för att uppföra en 

klubblokal intill de två tennisbanorna i stadsparken. 

Tennisklubben som bedriver verksamhet vid tennisbanorna saknar 

utrymmen för omklädning, duschar och toaletter. 

 

Laholms kommun har ett avtal med Laholms Tennisklubb om att 

klubben ska sköta och disponera anläggningen i stadsparken. 

Kommunen iordningställer banorna inför säsongen och plockar ihop 

när säsongen är slut. 

 

Laholms Tennisklubb bedriver även verksamhet vid Båstads Sport-

centers tennisanläggning och vintertid i Lagaholmshallarna och 

Mellbystrandshallen. 

 

När BTK Serve byggde ut sin anläggning i stadsparken fick Laholms 

Tennisklubb erbjudande om att bygga en klubblokal ihop med BTK 

Serve vilket Laholms Tennisklubb avböjde. 

 

I stadsparken finns en allmän toalett på ca 350 meters avstånd och 

vid match och seriespel har tennisklubben möjlighet att hyra in sig i 

omklädningsrummen i Lagaholmshallarna som ligger ca 350 meter 

ifrån banorna. 

 

Ett förslag är att tennisklubben hyr en s.k. "Bajamaja" under sä-

songen och placerar den vid tennisbanorna. Detta kräver förmodligen 

ett bygglov.  
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Beslutsunderlag 

Ansökan från Laholms Tennisklubb 

Skrivelse från Laholms Tennisklubb 

Avtal om upplåtelse och drift av tennisbanor 

Yttrande från Mark- och exploateringsstrateg Mikael Lennung 

Skrivelse från BTK Serve 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Laholms Tennisklubb 

C/o Håkan Bergman 

Idrottsgatan 8 

312 32, Laholm  
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§ 39 Dnr 2016-000066  

 

Hyror av padelbanor år 2016 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår att kommunfullmäktige 

fastställer hyror för Padelbanor 2016 som tillägg i Laholms kom-

muns författningssamling 2:17 om hyror och avgifter i fritidsanlägg-

ningar m.m.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade vid sammanträde 2015-

11-18, § 126 att det skall anläggas två padelbanor på Sparbanksval-

len inklusive nytt förråd och belysning till multisportarenan. 

Kommunfastigheter i Laholm AB har påbörjat anläggandet av ba-

norna på Sparbanksvallen. Dessa beräknas stå färdiga andra kvar-

talet i år. 

Hyreskostnaden är beräknad till 65 000 kr/år + driftskostnader för 

bland annat el och skötsel. 

Hyresintäkterna skall täcka de hyres och driftkostnader som uppstår. 

 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 29 febru-

ari 2016 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 2015-11-18, § 126.  

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige  
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§ 40 Dnr 2016-000062  

 

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2015 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberät-

telsen för vårdgivare år 2015 för Osbecksgymnasiets verksamhet.  

 

Ärendebeskrivning 

Patientsäkerhetsberättelsen ska ligga till grund för en sammanhållen 

kvalitetsberättelse som upprättas årligen av vårdgivaren. Berättelsen 

sammanställs utifrån krav i enlighet med Patientsäkerhetslagen och 

ska på ett öppet och tydligt sätt redovisa strategier, mål och resultat 

av arbetet för att förbättra patientsäkerheten.  

 

Beslutsunderlag 

Handlingar i detta ärende är sammanställd i Patientsäkerhetsberättel-

sen för vårdgivare år 2015 och redovisas i bilaga.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Maria Larsson, MAS; BUN 

Simon Brekell, Verksamhetschef elevhälsan Osbecksgymnasiet  
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§ 41 Dnr 2016-000067  

 

Programutbud 2016/2017, Osbecksgymnasiet 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Beslut om programutbudet läsåret 2016/2017, Osbecksgymnasiet 

fastslås enligt förslag från verksamheten.  

 

Ärendebeskrivning 

Osbecksgymnasiet ansöker om att under kommande läsår 2016/2017 

få erbjuda följande program med inriktningar: 

- Barn- och fritidsprogrammet (BF)* - fritid och hälsa, pedagogiskt 

arbete 

- El- och energiprogrammet (EE)* - elteknik 

- Ekonomiprogrammet (EK) - ekonomi 

- Fordons- och transportprogrammet (FT)* - personbil, lastbil och 

mobila maskiner 

- Hotell- och turismprogrammet (HT)* - turism och resor 

- Introduktionsprogrammet (IM) 

- Industritekniska programmet (IN)* - produkt- och maskinteknik, 

svetsteknik 

- Naturvetenskapsprogrammet (NA) - naturvetenskap, naturveten-

skap och samhälle  

- Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) - beteendevetenskap, sam-

hällsvetenskap 

- Teknikprogrammet (TE) - design- och produktutveckling, teknik-

vetenskap, produktionsvetenskap 

 

*inom programmet erbjuds även lärlingsutbildning 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 25 febru-

ari 2016 

Bilaga ansökningar årskurs 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Rektorerna Osbecksgymnasiet 

Gymnasieantagningsenheten Falkenberg  

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2016-03-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 42 Dnr 2016-000068  

 

Programutbud 2017/2018, Osbecksgymnasiet 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Beslut om programutbudet läsåret 2017/2018, Osbecksgymnasiet 

fastslås enligt förslag från verksamheten.  

 

Ärendebeskrivning 

Osbecksgymnasiet ansöker om att under kommande läsår 2016/2017 

få erbjuda följande program med inriktningar: 

- Barn- och fritidsprogrammet (BF)* - fritid och hälsa, pedagogiskt 

arbete- 

- El- och energiprogrammet (EE)* - elteknik 

- Ekonomiprogrammet (EK) - ekonomi 

- Fordons- och transportprogrammet (FT)* - personbil, lastbil och 

mobila maskiner 

- Handels- och administrationsprogrammet (HA) - handel och ser-

vice OBS! lärlingsutbildning 

- Hotell- och turismprogrammet (HT)* - turism och resor 

- Introduktionsprogrammet (IM) 

- Industritekniska programmet (IN)* - produkt- och maskinteknik, 

svetsteknik 

- Naturbruksprogrammet (NB) - lantbruk, skog, djur, trädgård OBS! 

lärlingsutbildning 

- Naturvetenskapsprogrammet (NA) - naturvetenskap, naturveten-

skap och samhälle  

- Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) - beteendevetenskap, sam-

hällsvetenskap 

- Teknikprogrammet (TE) - design- och produktutveckling, teknik-

vetenskap, produktionsvetenskap 

 

*inom programmet erbjuds även lärlingsutbildning 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 25 febru-

ari 2016 

Bilaga 1 ansökningar årkurs 9, 2016-02-01 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Rektorerna Osbecksgymnasiet 

Gymnasieantagningsenheten Falkenberg  
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2016-03-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 43 Dnr 2016-000040  

 

Handkassor och växelkassor inom kultur- och utvecklingsnämn-

dens verksamhet år 2016 samt redovisning av nämndens hand-

kassor år 2015 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Fritidsledare i Laholm tilldelas en handkassa på 6 000 kr och en väx-

elkassa på 1 000 kr. Ansvarig blir Emma Vinterstjärna 841220-6628 

med ersättare Elin Kurtsson 841016-4621.  

 

Ärendebeskrivning 

Vid anordning av disco behövs en handkassa för hantering av entré-

avgiften och en växelkassa för kassahantering. 

 

Regler för kontanthantering finns som ett dokument beslutat av kom-

munfullmäktige, vilket ansvariga personer för kassan får information 

om. 

 

Kassan redovisas vid varje årsskifte och slutredovisas då verk-sam-

heten ej längre är aktuell. 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 2 febru-

ari 2016 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Ekonomienheterna 

Berörda fritidsledare i Laholm  
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2016-03-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 44 Dnr 2016-000065  

 

Busskort för att ta sig till Osbecksgymnasiet 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Inom ramen för elevpengen kan Osbecksgymnasiets skolledning 

själva styra vilka elever som ska tilldelas busskort, med en kortare 

skolväg än 6 km.  

 

Ärendebeskrivning 

I dagsläget får endast elever som har mer än 6 km till skolan buss-

kort. Detta medför att elever som bor i samhällena runt Laholm, till 

exempel Lilla Tjärby, Ysby och Vallberga, inte får busskort för att ta 

sig till Osbecksgymnasiet. Väljer eleverna i stället en skola i till ex-

empel Halmstad utgår busskort för skolresa. I bilaga finns räkneex-

empel som visar att endast ett fåtal ytterligare elever beta-lar för kost-

naden busskort utgör. Kostnaden för busskort är 5308 kr per elev och 

år och elevpengen har under 2015 i genomsnitt legat på 104 000 kr 

per elev. 

 

Om fler elever kan erbjudas busskort skulle detta göra Osbecks-gym-

nasiet till en mer attraktiv skola och det skulle dessutom ge persona-

len större frihet att förlägga lektioner utanför skolan vid studiebesök 

och annat. Det skulle också underlätta hanteringen och generera 

minskade kostnader vid arbetsplatsförlagd utbildning. Idag bekostar 

skolan kort till eleverna under dessa perioder.  

 

Beslutsunderlag 

Analys inför busskort 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 2 febru-

ari 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Rektor Carina Bruzell, Osbecksgymnasiet 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2016-03-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 45 Dnr 2016-000001  

 

Anmälningar år 2016 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utveckling lägger anmälan till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet behandlar en förteckning med ärenden eller dokument som 

har kommit in till kanslienheten under månaden.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälningar den 17 mars 2016.  

_____ 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2016-03-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 46 Dnr 2016-000002  

 

Anmälan av delegationsbeslut år 2016 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utveckling lägger anmälan till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med kommunallagen 6 kapitel 33 § får en nämnd uppdra 

åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett 

visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  

 

Beslut som har fattats på nämndens vägnar ska i enlighet med kom-

munallagen 6 kapitel 35 § anmälas till kultur- och utvecklingsnämn-

den i den ordning som nämns i beslutad delegationsordning.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälda delegationsbeslut den 17 mars 2016.  

_____ 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2016-03-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 47 Dnr 2016-000006  

 

Informationsärenden/diskussionsärenden år 2016 

 

      

 

Ärendebeskrivning 

Informationsärenden/diskussionsärenden år 2016 

- 1. Information från kultur 

Johan Hjert och Kerstin Brantryd kl. 15:00 

 

- 2. Information från kontaktpolitiker 

 

- 3. Information från ordförande 

 

- 4. Information från verksamhetschef 

 

- 5. Ledamöternas inspel 

 

- 6. Övriga frågor 

 

 

      

 

      

 

 


