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Laholms kommun 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde  den 21 december 
2016 
 
Protokollet som justerats den 21 december 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 22 december 
 till och med den 13 januari intygas. 
 
 
 
……………………………………………… 
Anna Carlgren 
Kultur- och utvecklingsverksamheten 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 145 Dnr 2015-000201  
 
Val av ordförande till Kultur- och utvecklingsnämndens bered-
ningsutskott 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
Kultur- och utvecklingsnämnden väljer 
 
1. Cecilia Roos (M) som ny ledamot i Kultur- och utvecklingsnämn-
dens beredningsutskott för tiden den 1 januari 2017 - 31 december 
2018. 
2. Cecilia Roos (M) som ny ordförande i Kultur- och utvecklings-
nämndens beredningsutskott för tiden den 1 januari 2017 - 31 de-
cember 2018. 
 
Ärendebeskrivning 
Margareta Bengtsson (M) blir befriad från sina uppdrag som ledamot 
i kommunfullmäktige och som ledamot och ordförande i kultur- och 
utvecklingsnämnden den 29 november 2016 § 137. Samtidigt väljs 
Cecilia Roos (M) in som ledamot och ordförande i Kultur- och ut-
vecklingsnämnden. 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden behöver nu välja in Cecilia Roos 
(M) som ny ledamot i Kultur- och utvecklingsnämndens berednings-
utskott och som ny ordförande till Kultur- och utvecklingsnämndens 
beredningsutskott för perioden den 1 januari 2017 - 31 december 
2018.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut den 29 november § 137.  
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 146 Dnr 2016-000166  
 
Avtal mellan Laholms kommun och Föreningsrådet 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att Laholms kommun 
tecknar samarbetsavtal med Föreningsrådet avseende genomförande 
av föreningens verksamhet. 
 
2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att i enlighet med sam-
arbetsavtalet bevilja Föreningsrådet ett årligt bidrag om 1 000 t kr 
under en period om tre år, 2017 till 2019. 
 
Ärendebeskrivning 
Kultur- och utvecklingsverksamheten fick i uppdrag av nämnden den 
19 oktober 2016 § 126 att ta fram ett avtalsförslag som långsiktigt 
reglerar kommunens stöd till Föreningsrådet. Ett sådant har nu tagits 
fram i samverkan mellan Föreningsrådet och Kultur- och utveckl-
ingsverksamheten.  
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 15 no-
vember 2016. 
Förslag till avtal mellan Laholms kommun och föreningsrådet 
Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 1 sep-
tember 2016.  
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Föreningsrådet 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 147 Dnr 2016-000191  
 
Konstnärlig utsmyckning av Veingeskolan 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
Laholms kommun tecknar avtal med konstnären Stina Siljing att ut-
föra konstnärlig gestaltning av Veingeskolan enligt godkänd skiss till 
en kostnad av 265 000 kronor. 

      
Ärendebeskrivning 
Vid om- och tillbyggnationen av Veingeskolan avsattes 1 % av bygg-
kostnaden till konstnärlig gestaltning enligt riktlinjer antagna i kom-
munfullmäktige år 1984 § 96. 

Uppdraget har under hösten upphandlats av kulturenheten i enlighet 
med LOU:s regler för direktupphandling. Arbetsordningen för di-
rektupphandling av konstnärlig gestaltning på skolor som beslutades 
i nämnden den 21 september 2016, § 117 har följts. 

En konstnär har valts ut av konstgruppen och lämnat skissförslag, 
skissen presenterades för konstgruppen den 5 december 2016 för 
godkännande. Konstnärens skissförslag presenterades för bered-
ningsutskottet den 8 december.  

      
Beslutsunderlag 
Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 8 december 
2016 § 125. 
Kultur och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 1 decem-
ber 2016. 
Arbetsmodell för direktupphandling av konstnärlig gestaltning av skolor, för-
skolor, daghem och fritidshem. 

Konstnärens skissförslag presenteras under sammanträdet. 
      
_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 148 Dnr 2016-000190  
 
Konstnärlig utsmyckning av Mellbystrandsskolan 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
Laholms kommun tecknar avtal med konstnären Jonas Liveröd att 
utföra konstnärlig gestaltning av Mellbystrandsskolan och Mellbyst-
randshallen enligt godkänd skiss till en kostnad av totalt 218 000 
kronor 
      
Ärendebeskrivning 
Vid om- och tillbyggnationen av skolan och idrottshallen i Mellbyst-
rand avsattes 1 % av byggkostnaden till konstnärlig gestaltning enligt 
riktlinjer antagna i kommunfullmäktige 1984 § 96. 
 
Uppdraget har under hösten upphandlats av kulturenheten i enlighet 
med LOU:s regler för direktupphandling. Arbetsordningen för di-
rektupphandling av konstnärlig gestaltning på skolor som beslutades 
i nämnden den 21 september 2016, § 117 har följts. 
 
Skissen presenteras för nämnden under sammanträdet den 21 decem-
ber 2016. 
      
Beslutsunderlag 
Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 8 december 
2016 § 126. 
Kultur och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 1 decem-
ber 2016. 
Arbetsmodell för direktupphandling av konstnärlig gestaltning av 
skolor, förskolor, daghem och fritidshem. 

      
_____ 
 
      



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN  Sammanträdesdatum 6 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2016-12-21  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 149 Dnr 2016-000056  
 
Bidragsansökan från Laholms konsertförening 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
1. Laholms konsertförening beviljas bidrag med 40 000 kronor för 
konsertverksamhet hösten 2016 och våren 2017. Bidraget belastar 
2016 års budget för kulturstöd. 
 
2. Representanter för Laholms konsertförening inbjuds till bered-
ningsutskottet för överläggningar avseende verksamheten från och 
med hösten 2017, för att sedan bjudas in till nämnden.  
 
Ärendebeskrivning 
Laholms konsertförening ansöker i en skrivelse till kultur- och ut-
vecklingsnämnden den 14 oktober 2016 om ett kulturstöd på 40 000 
kronor för genomförande av två konserter under hösten 2016 respek-
tive våren 2017. 
 
Vidare ansöker föreningen från och med hösten 2017 om ett fast år-
ligt bidrag kopplat till ett uppdrag att i Laholms kommun arrangera 
återkommande konserter med professionella utövare.  
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 8 december 
2016 § 124. 
Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 29 no-
vember 2016. 
Ansökan om kulturstöd från Laholms konsertförening den 14 okto-
ber 2016.  
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Laholms konsertförening 
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§ 150 Dnr 2016-000094  
 
Ekonomisk rapport år 2016 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
1. Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen.  
 
2. Kultur och utvecklingsnämnden beslutar att föra överläggningar 

tillsammans med barn och ungdomsnämndens presidie kring 
kostnadsutvecklingen gymnasiesär 

 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av kultur- och utvecklingsnämndens ekonomi och 
eventuella avvikelser.  
 
Beslutsunderlag 
Redovisningen gås igenom muntligt på sammanträdet.  
_____ 
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§ 151 Dnr 2016-000199  
 
Beslutsattestanter med ersättare för Kultur- och utvecklings-
nämndens verksamhet år 2017 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
1. Kultur- och utvecklingsnämnden fastställer kommunledningskon-
torets förslag på beslutsattestanter och ersättare för år 2017.  
 
2. Nämnden bemyndigar verksamhetschefen att fatta beslut om för-
ändringar och/eller kompletteringar av beslutsattestanter under ka-
lenderåret. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt reglementet "Attest och kontroll av ekonomiska transakt-
ioner" ska nämnden minst en gång per år fatta beslut avseende be-
slutsattestanter och deras ersättare inom nämndens verksamhetsom-
råden. Nämnden utser också en person som löpande under året har 
delegationsrätt när det gäller förändringar av attesträtterna.  
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 8 december 
2016 § 116. 
Kommunledningskontorets förslag till beslutsattestanter år 2017.  
Attestlista för genomgångskonto i hela kommunen år 2017. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 152 Dnr 2016-000205  
 
Fastställande av ersättningsnivåer till andra kommunala och fri-
stående gymnasieskolor år 2017 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
1. Kultur- och utvecklingsnämnden fastställer prislista till fri-

stående gymnasieskolor enligt följande att gälla från och med den 
1 januari 2017: 

  Kr/elev och bidragsår 
  Inklusive moms 
 
BF Barn och fritidsprogrammet    94 000 
EE El och energiprogrammet  114 900  
EK Ekonomiprogrammet  79 500 
ES Estetiska programmet inriktning estetik och media 131 300 
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 
IM Individuella programmet  116 770 
 
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 2017: 
 
  Kr/elev och bidragsår 
  Exklusive moms 
 
BF Barn och fritidsprogrammet  88 679 
EE El och energiprogrammet  108 396 
 
  Forts 
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forts 
 
EK Ekonomiprogrammet  75 000 
ES Estetiska programmet inriktning estetik och media 123 868 
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 
IM Individuella programmet  110 160 
  
SÄR Gymnasiesärskolan (utb. påbörjad före 1 juli 2013) 251 792 
SÄR Gymnasiesärskolan (utb. påbörjad efter 30 juni 2013) 301 887 
 
3.  Utbildningen på programinriktat individuellt val, IM består av 
ämnen från grundskolan och dels av kurser från ett yrkesprogram. 
Ersättningen till den som anordnar programmet består av två delar: 
 
1.  Ersättning för den del av utbildningen som motsvarar det yrkes-
program 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 yrkesprogrammet. 
 
Det belopp som en fristående gymnasieskola eller kommun har rätt 
att få i ersättning för är den del av programmet 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 § Gymnasieför-
ordningen (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.  
  Forts 
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forts 
 
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.  
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 8 december 
2016 § 117. 
Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 24 no-
vember 2016.  
_____ 
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§ 153 Dnr 2016-000176  
 
Uppföljningsplan för internkontrollplan för Kultur-  och ut-
vecklingsnämndens verksamhet år 2017 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
Kultur- och utvecklingsnämnden fastställer uppföljningsplan för in-
tern kontroll för år 2017.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt reglementet för intern kontroll i Laholms kommun har nämn-
derna skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kontroll-
systemet inom sitt verksamhetsområde. Nämnden skall vidare varje 
år anta en särskild plan för uppföljningen av den interna kontrollen. 
Omfattningen av denna plan bestäms med utgångspunkt från den 
omfattning och volym av verksamhet som nämnden ansvarar för. In-
ternkontrollplanen ska minst innehålla: 
 

• Vilken process granskningen avser  
• Vad som granskas, vilken rutin  
• Vilken metod som ska användas 
• Omfattningen på uppföljningen (frekvensen) 
• När rapporteringen till nämnd ska ske 

 
Nämnden ska senast i samband med årsredovisningens upprättande, 
rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till 
kommunstyrelsen. Rapportering skall samtidigt ske till kommunens 
revisorer. Kontrollplanerna struktureras i följande kontrollområden: 
 

• Ekonomiadministrativa rutiner 
• Övriga administrativa rutiner 
• Systemkontroller 
• Verksamhetsspecifika rutiner 

 
Inom de två förstnämnda kontrollområdena är vissa kontroller av 
nämndsgemensam karaktär. I dessa fall upptas samma kontrollmo-
ment i samtliga nämnders planer och granskningen genomförs sam-
ordnat.  
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 8 december 
2016 § 118.  Forts 
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forts 
 
Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 24 no-
vember 2016. 
Förslag till interkontrollplan för år 2017.  
_____ 
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§ 154 Dnr 2016-000102  
 
Kultur- och utvecklingsnämndens reviderade nämndsplan 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
1. Kultur- och utvecklingsnämnden har tagit del av reviderad 

nämndsplan 2017.  
2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att stryka ordet handi-

kappsbad på sidan 54 i nämndsplanen. 
 
Ärendebeskrivning 
Kultur- och utvecklingsnämnden antog den 24 augusti 2016, § 96 
nämndsplanen för år 2017. I nämndsplanen lämnade nämnden bland 
annat förslag till resursförändringar för budget 2017 och ekonomisk 
plan 2018-2019. Vidare lämnade nämnden förslag till målsatta indi-
katorer och informationsmått i förhållande till de gemensamma re-
sultatmålen.  
 
Under hösten har samtliga nämnders nämndsplaner och budgetför-
slag beretts och Kommunfullmäktige har den 29 november 2016 fat-
tat beslut om kommunplan med budget för år 2017 samt ekonomisk 
plan för år 2018-2019. Kommunfullmäktiges beslut innebär att den 
nämndsplan Kultur- och utvecklingsnämnden beslutat om är revide-
rad. Enligt principerna för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska 
nämnden revidera nämndsplanen om det föreligger behov utifrån 
ändrade förutsättningar från kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 8 december 
2016 § 119. 
Reviderad nämndsplan 2017, den 15 december 2016. 
Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 30 no-
vember 2016. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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§ 155 Dnr 2016-000147  
 
Återremiss Hyror och avgifter 2017 inom Kultur- och utveckl-
ingsnämndens verksamheter 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
1. Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner verksamhetens för-

tydligande till hyror och avgifter inom kultur- och utvecklings-
verksamhetens verksamheter år 2017 och skickar tjänsteskrivel-
sen till kommunstyrelsen.  

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att ge verksamheten i 
uppdrag att undersöka ytterligare om solarieverksamhetens vara 
eller icke vara. Verksamheten ska redovisa detta under februari 
månad 2017. 

 
Ärendebeskrivning 
Kultur- och utvecklingsnämnden har sett över hyror och avgifter 
inom nämndens verksamheter. Kultur- och utvecklingsnämnden fö-
reslår att kommunfullmäktige antar förslag till hyror och avgifter att 
gälla från och med den 1 januari 2017. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 november 2016 § 212 att återre-
mittera ärendet som rör den del av förslag till hyra av Laholms Teater 
och Osbecksgymnasiets aula till kultur- och utvecklingsnämnden. 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden behöver svara på varför det kosta 
olika mycket att hyra aulan och teatern med tekniker.  
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 8 december 
2016 § 122. 
Kommunstyrelsens protokoll den 15 november 2016 § 212. 
Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 25 no-
vember 2016.  
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 156 Dnr 2016-000215  
 
Ökat föreningsstöd till utanförskap 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
Kultur- och utvecklingsvecklingsnämnden beslutar 
 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden avsätter 350 tkr för pro-
jektstöd till inkluderande insatser och anta regler enligt fri-
tidsenhetens förslag.  

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att öka aktivitetsbi-
draget med 1 krona per aktivitet vilket innebär en ökning med 
cirka 150 tkr av aktivitetsbidraget. 

3. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att ge enhetschefen 
i uppdrag att besluta om projektstöd till inkluderingsfräm-
jande insatser.     

      
Ärendebeskrivning 
I 2017 års budget har kommunfullmäktige förstärkt föreningsstödet 
med 500 tkr, med speciell inriktning på arbete för att motverka utan-
förskap. Fritidsenheten har tagit fram förslag på regler för hur dessa 
medel skall fördelas. 

I september genomförde fritidsenheten tillsammans med SISU–id-
rottsutbildarna en workshop/integration genom föreningslivet där 
föreningslivet i Laholm var inbjudna. Syftet med kvällen var att 
stödja föreningarnas arbete med integration och därmed underlätta 
nyanländas delaktighet i föreningslivet. 

Ett av de viktigaste redskapen mot utanförskap är föreningars ordi-
narie verksamhet gentemot barn och ungdomar. Många föreningar 
bedriver redan idag inkluderingsinsatser i sin ordinarie verksamhet 
där alla barn och ungdomar får vara med, delta och vara en del av ett 
sammanhang. Detta tillsammans med att en ökning skett av aktiva 
utövare i många föreningars ordinarie verksamheter, gör att vi före-
slår en ökning av aktivitetsbidraget av medlen som är satta till inklu-
deringsbidraget. 
      
Beslutsunderlag 
Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 8 december 
2016 § 123. 
Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 15 no-
vember 2016. 
Resultat av workshopen-integration genom föreningslivet.   Forts 
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forts 
      
_____ 
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§ 157 Dnr 2016-000070  
 
Uppföljning av nämndens beslut år 2016 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kultur- och utvecklingsnämndens beslut den 16 december 
2014, § 119 ska nämnden redovisa de ärenden som ska bli föremål 
för särskilt uppföljning. Redovisningen sker två gånger per år.  
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 8 december 
2016 § 121. 
Redovisning av nämndens beslut år 2016.  
_____ 
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§ 158 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 nämnden i den ord-
ning som bestäms i nämndens delegationsordning 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning över delegationsanmälningar den 15 december 2016.  
_____ 
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§ 159 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 15 december 2016. 
Förteckning över inkomna synpunkter och förslag den 15 december 
2016. 
 
_____ 
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§ 160 Dnr 2016-000075  
 
Anmälan om kränkande behandling år 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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§ 161 Dnr 2016-000006  
 
Informationsärenden/diskussionsärenden år 2016 
 
      
Information från besöksnäringen  
Johan Hjert 
 
Integration genom föreningsliv 
Christer Johansson, Carl Stefansson 
 
Information från Kulturskolan 
Jon Brooks 
 
Framtidens Vuxenutbildning - riktade och oriktade bidrag och samverkansavtal 
Ulf Bergström 
 
Information från kontaktpolitiker 
 
Information från ordförande 
 
Information från verksamhetschef 
-Verksamhetsplanen 
 
Ledamöternas inspel 
Gunnar Gullander önskar en lägesrapport om kommunens konstnärliga ut-
smyckning av bland annat skolor och förskolor och hur det skall hanteras.  
Johan Hjert 
      
_____ 
 
      


