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Laholms kommun 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde den 25 maj 2016 

 
Protokollet som justerats den 27 maj 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 27 maj 

 till och med den 17 juni intygas. 

 

……………………………………………… 

Anna Carlgren 

Kultur- och utvecklingsverksamheten 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (25) 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2016-05-25  
 

Plats och tid Strandhotellet i Mellbystrand, klockan 08:30 – 16:30 

 Ajournering för lunch 12:00-12:45 

 

 

Beslutande Margareta Bengtsson (M), ordförande 

 Lorenz Pucher (C) 

 Magnus Johansson (S) 

 Gudrun Pettersson (C) 

 Johan Johansson (M) 

 Karl-Fredrik Tholin (S) 

 Lennart Hansson (KD) 

 Martin Petersson (MP) 

 Thomas Lövenbo (SD) 

  

Övriga deltagande  Helge Wigforss (SD), ersättare  

 Anne-Lis Gemhagen (M), ersättare  

 Gunnar Gullander (C), ersättare  

 Ingrid Sjöberg (M), ersättare  

 Jan Gottfriedson (L), ersättare 

 Kaj Talik (C), ersättare 

 Christer Forsman (S), ersättare 

 Stina Lindberg (S), ersättare §§ 84, 66-80, 82-83 

  

 Ulf Mattsson, verksamhetschef  

 Anna Carlgren, kommunsekreterare 

 Irené Ivansson, handläggare fritidsenheten §§ 69-75 

 Christer Johansson, enhetschef fritidsenhet §§ 81, 69-75, 78 

Agneta Wesslén, enhetschef, kvalité och kommunikation §§ 81, 84, 74-77, 

66-68 

Ingela Månsson, avdelningschef gymnasiet, vuxenutbildning och kulturskola  

§§ 81, 84, 76-77 

 Louise Robertsson, enhetschef ekonomi och service §§ 81, 66-68 

Roland Norrman, enhetschef arbetsträning och sysselsättning §§81 

Johan Hjert, Kulturchef §§ 81 

Fredrik Swärd, näringslivsenheten§§ 81 

Jenny Kolnig, enhetschef  §§ 81, 84 

Simon Brekell, rektor Osbecksgymnasiet §§ 81, 76-77 

Carina Bruzell, rektor Osbecksgymnasiet §§ 81, 76-77 

Maria Hidestål, rektor Osbecksgymnasiet §§ 81, 76-77 

Wiveca Ekblad, avdelningschef kultur- och utvecklings §§ 81 

Sofia Larsson, ungdomssammordnare §§ 84 

 

 

Utses att justera Martin Petersson (MP) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 27 maj klockan 15.00 

 

Paragrafer  §§ 66-84 

 

 

 

  



 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anna Carlgren 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Margareta Bengtsson (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Martin Petersson (MP) 
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§ 66 Dnr 2015-000214  

 

Budgetuppföljning 1 år 2016 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner budgetuppföljningen.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 

ska budgetuppföljningar med prognoser på årsskiftet redovisas för 

kommunfullmäktige vid två tillfällen varje år. Den första uppfölj-

ningen ska utgå från redovisning per sista april och den andra per 

sista augusti.  

 

Årets första uppföljning behandlas av kommunstyrelsen och kom-

munfullmäktige under juni månad. I budgetuppföljning ett ska utö-

ver redovisningen av beräknat budgetutfall, rapporteringen endast 

avse särskilt anmärkningsvärda avvikelser med utgångspunkt från 

den planerade verksamheten.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 54 den 11 maj 2016. 

Budgetuppföljning 1 år 2016 för kultur- och utvecklingsnämnden.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 67 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 minskar med 4 600 tkr i förhållande till befintlig brutto-

ram.  

 

Ärendebeskrivning 

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. 

 

I samband med kultur- och utvecklingsnämndens beslut om intern-

budget i februari 2016 beslutades om en minskning av bruttobudge-

ten jämfört med föregående år om 20 852 tkr, vilket i sin helhet avsåg 

överflyttningen av ansvaret för boende gällande ensamkommande 

barn och ungdomar till socialnämnden.  

 

Den nu föreslagna minskningen av bruttobudgeten med 4 600 tkr av-

ser ytterligare anpassning av integrationsbudgeten samt övrig an-

passning av omsättning av nämndens verksamheter.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 55 den 11 maj 2016. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 3 maj 

2016.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 68 Dnr 2016-000040  

 

Handkassor och växelkassor inom kultur- och utvecklingsnämn-

dens verksamheter 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar om tilldelning och ansvar 

för hand- och växelkassor i enlighet med kultur- och utvecklings-

verksamhetens förslag.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar om nya hand- och växel-

kassor inom sina verksamheter. Enligt kommunstyrelsens riktlinjer 

för kontanthantering får en handkassa endast användas för smärre 

utgifter som inte faktureras. Vid beslut om handkassor ska bland an-

nat följande beaktas: 

 

1. Handkassor för inte vara större än vad som är motiverat med hän-

syn till användningsområdet. 

 

2. Antalet handkassor bör begränsas. 

 

Kultur- och utvecklingsverksamheten förslår att nämnden godkänner 

de nya hand- och växelkassor för år 2016 för följande verksamheter: 

a, Café Osbeck 

b, Dagcenter Ler och Tryck 

c, Daglig verksamhet Lilla kontoret 

d, Fritid centrum Citigården 

e, Fritid norr Vibesgården 

f, Fritid syd Skoskumgården 

g, Emmausgruppen 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 56 den 11 maj 2016. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse ny växel-

kassa café Osbeck den 2 maj 2016. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse ny växel-

kassa dagcenter Ler och Tryck den 2 maj 2016. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse ny växel-

kassa daglig verksamhet Lilla kontoret den 2 maj 2016. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse ny hand- och 

växelkassa fritid centrum Centrumgården den 2 maj 2016. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse ny hand- och 

växelkassa fritid norr Vibesgården 
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Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse ny hand- och 

växelkassa fritid syd Skoskumgården den 2 maj 2016. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse ny hand- och 

växelkassa Emmausgruppen den 2 maj 2016. 

 

_____ 
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§ 69 Dnr 2015-000199  

 

Övrigt bidrag 2016/1 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar bidrag enligt följande:  

 

a) Vindrarps Volleybollklubb 6 000 kr till ett nätsystem för beach-

volleyspel. 

b) Hasslövs hembygdsförening 20 000 kr till Folklustsspelet Sviskon 

& besvär i hembygdsgården. 

c) Laholms Församlingsgemenskap 75 000 kr till byte av fasat plåt-

tak på Missionshuset Laholm, Ryssgatan 11. 

d) Le Petit Boule 150 000 kr till toalett i Knäreds Boulehall. 

e) Handikappföreningarnas samarbetsorganisation (HSO) - 25 850 

kr till inköp av ljud- och hörslinga. 

f) Caprifolens Voltigeklubb 15 000 kr till en voltigegjord. 

g) RSMH 4 000 kr till dammsugare, symaskin och kassaapparat. 

h) Laholms Brukshundklubb 7 000 kr till byte av belysningsstolpar 

och strålkastare. 

i) Laholms Pistolskytteklubb 13 000 kr till en luftvärmepump. 

j) Skottorps IF 10 000 kr till inköp av 2 st. 5-mannamål till ungdo-

marna. 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden avslår följande ansökningar: 

 

a) Kornhult/Hishult FF Ekonomiskt bidrag på 10 000 kr till Gothia 

Cup 2016. 

b) Våxtorps Boll och Idrottssällskap 9 600 kr till inköp av 30 st. nya 

barriärer till Våxtorpshallen. 

c) Lilla Tjärby IK 40 000 kr till inköp av en robotgräsklippare. 

d) Laholm utan gränser 25 000 kr till språkträning för nyanlända. 

e) Laholm utan gränser 35 000 kr till nätverksbygge för eldsjälar i 

Laholms ideella föreningar. 

f) Parkinsonföreningen Laholm 29 000 kr till projektet Balans. 

g) Laholms Pistolskytteklubb 40 000 kr till installation av toalett med 

tillhörande handtvättmöjligheter. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Fritidsenheten har handlagt respektive bidragsansökan och upprättat 

sammanställning och förslag den 13 april 2016. Sammanställningen 

innehåller totalt sjutton ansökningar.   
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Det budgeterade anslaget för övrigt bidrag 2015 uppgick till 170 000 

kronor. 

För att kunna bevilja fler ansökningar vill fritidsenheten öka budge-

terat anslag till övrigt bidrag 2016 till 330 000 kr. Genom att sänka 

lokalbidraget med 1 % (130 000 kr) och minska utbildningsbidraget 

med 30 000 kr blir totalt budgeterat belopp detsamma som 2015. 

 

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 funkt-

ionshindrade och/eller annan verksamhet som kultur- och utveckl-

ingsnämnden finner särskild anledning att stödja. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden ska 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 ska prövas i samband med upprättande av kommunplan.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 55 den 11 maj 2016. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 13 april 

2016. 

Sammanställning och förslag övrigt bidrag 2016, period 1 juli -31 

dec 2015. 

Ansökningar om övrigt bidrag.  

_____ 
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§ 70 Dnr 2015-000175  

 

Lokalbidrag till Laholms FN-förening 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar Laholms FN-förening ett 

lokalbidrag på 10 500 kr för 2016.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholms FN-förening som bedriver affärsverksamhet har den 24 feb-

ruari 2016 ansökt om lokalbidrag för Fair Trade Shopbutiken på 

Storgatan 18 i Laholm. Hyran uppgår enligt hyreskontrakt till 72 000 

kr/år. 

 

Föreningen är bidragsberättigad enligt LFS 7.8 § 3, kategori 3.  

År 2014 beviljades ett lokalbidrag på 10 500 kr/år vilket då var 25 % 

av hyreskostnaden (42 000 kr). 

2015 inkom ingen ansökan om bidrag.  

2016 har föreningen återigen ansökt om lokalbidrag och fritidsen-

heten anser att 10 500 kr/år är ett skäligt bidrag till förening med 

affärsverksamhet.  

 

Beredningsutskottet bör observera att enligt kommunallagen 2 ka-

pitlet 8 § får individuellt stöd till enskilda näringsidkare lämnas bara 

om det finns synnerliga skäl för det.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 58 den 11 maj 2016. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 30 mars 

2016.  

_____ 
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§ 71 Dnr 2015-00175  

 

Lokalbidrag till Laholms Golfklubb 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar Laholms Golfklubb lokal-

bidrag enligt Laholms kommuns författningssamling 7.8 § 23, ett 

basbelopp, 44 300kr. 

 

Ärendebeskrivning 

År 2015 ombildades Laholms Golfklubb till ett aktiebolag och golf-

klubben hyr numera banan av Laholm Golf AB till en hyres-kostnad 

av 265 000 kr exkl. värme. Golfbanan var tidigare en föreningsägd 

anläggning som hade drift och skötselansvar för an-läggningen. 

Detta ansvar ligger numera på Laholm Golf AB.   

 

Enligt gällande regler för lokalbidrag ska enligt Laholms kommuns 

författningssamling 7.8 § 23 till årsförhyrd eller annan stadigvarande 

förhyrning av lokal eller anläggning lämnas bidrag med högst 50 

procent av hyreskostnaden inkl. värme, dock maximalt ett prisbas-

belopp. Bidragsgrundande hyreskostnad ska avse inne-varande år 

d.v.s. det år som ansökan avser.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 59 den 11 maj 2016. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 13 april 

2016.  

_____ 
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§ 72 Dnr 2016-000175 

 

Lokal- och anläggningsbidrag till Laholms Fotbollsklubb 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar utöver ordinarie lokalbi-

drag ett extra lokal- och anläggningsbidrag på 44 300 kr till Laholms 

Fotbollsklubb. 

 

Ärendebeskrivning 

Laholms Fotbollsklubb (LFK) har drift- och skötselansvar för Glän-

ninge Park enligt särskilt nyttjanderättsavtal.  

 

Enligt Laholms kommuns författningssamling (LFS) 7.8 lämnas lo-

kalbidrag med högst 50 procent av faktiska kostnader, dock maxi-

malt två prisbasbelopp till drift, skötsel och underhåll som er-fordras 

för att lokalen eller anläggningen ska vara funktionell och kunna an-

vändas fullt ut till föreningens verksamhet. 

 

Budgeten för lokalbidraget 2015 var 1 842 000 kr vilket innebar att 

bidragsbeloppet till föreningarna blev 45 % av den faktiska kostna-

den för drift och skötsel. 

 

Eftersom LFK har stora kostnader för sin anläggning har föreningen 

nått maxbeloppet och är berättigade till två basbelopp (2 x 44 300 kr) 

vilket innebär att de med basbeloppet endast skulle få 26 % i kost-

nadstäckning. Med ett extra anläggningsbidrag skulle kostnadstäck-

ningen bli 39 %. 

 

Under 2015 hade Laholms Fotbollsklubb, 1 690 sammankomster 

med ca 26 044 deltagartillfällen vilket är mer än dubbelt så många 

deltagartillfällen som i den näst största fotbollsföreningen i kommu-

nen.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 60 den 11 maj 2016. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 30 mars 

2016.  

_____ 
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§ 73 Dnr 2016-000104  

 

Fastställande av budget och bidragsbelopp år 2016 för aktivitets-

bidrag, lokalbidrag, utbildningsbidrag samt övrigt bidrag 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden fastställer bidragsbeloppen för re-

spektive bidragsform enligt verksamhetens förslag. 

 

Ärendebeskrivning 

Bidragsgivningen till ideella föreningar i kommunen regleras av La-

holms kommuns författningssamling 7.8, bestämmelser antagna av 

kommunfullmäktige.  

 

Bidrag lämnas i form av aktivitetsbidrag, lokalbidrag, utbildningsbi-

drag och övrigt bidrag. Kultur- och utvecklingsnämnden har årligen 

uppdraget att, utifrån tilldelat budgetanslag, fastställa bidragsbelopp 

för respektive bidragsform. 

 

Budgetramen för bidrag till föreningar år 2016 har i internbudgeten 

fastställts till  

3 112 tkr, vilket är oförändrat jämfört med år 2015. 

 

Fritidsenheten har med hänsyn till utfallet år 2015 och inkomna an-

sökningar för år 2016 upprättat en beräknad budget för respektive 

bidragsform med en del förändrade bidragsbelopp jämfört med år 

2015. Enligt förslaget avsätts 330 tkr till bidragsformen övrigt bidrag 

för speciella ändamål inom föreningslivet vilket är en höjning med 

160 tkr. För att täcka den ökade kostnaden för övrigt bidrag har lo-

kalbidraget sänkts med 1 % (130 tkr) till 44 % och utbildningsbidra-

get har sänkts med 30 tkr.  

 

Aktivitetsbidrag  

5 kr/deltagare för åldersgruppen 4-12 år och 21-25 år 

8 kr/deltagare för åldersgruppen 13-20 år och för funktionshindrade 

 

För deltagare och ledare inom verksamhet för funktionshindrade 

finns ingen övre åldersgräns 

 

Generellt aktivitetsbidrag  

3 000 kr/förening med verksamhet för funktionshindrade 

  

Lokalbidrag  
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Föreningsägd lokal/anläggning avser även kommunal lokal och an-

läggning där förening har drift- och skötselansvar enligt särskilt avtal 

Högst 50 % av faktiska driftskostnader minus intäkter, dock maxi-

malt 2 prisbasbelopp 

 

Årshyrdlokal 

Högst 50 % av hyreskostnaden inkl. värme dock högst 1 prisbas-

belopp  

 

Utbildningsbidrag  

Kursavgift; högst 1 200 kr/deltagare och kurs 

 

Övrigt bidrag  

Stöd till speciella verksamheter eller objekt som kultur- och fritids-

nämnden bedömer som angelägna och ej innefattas av övriga bi-

dragsformer 

 

Startbidrag 

1 000 kr/förening 

 

Budget för år 2016 

 

Aktivitetsbidrag 950 tkr 

Lokalbidrag 1 712 tkr 

Utbildningsbidrag 120 tkr 

Övrigt bidrag  330 tkr 

 

Summa 3 112 tkr 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 61 den 11 maj 2016. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 14 april 

2016. 

Sammanställning av beviljade bidrag år 2015. 

Ekonomiskt utfall föreningsbidrag år 2015. 

Sammanställning av förslag till lokalbidrag. 

Förslag till budget och bidragsbelopp år 2016.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 74 Dnr 2014-000260  

 

Ändring i kultur- och utvecklingsnämnden delegationsordning 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden antar förslag till ändring i nämn-

dens delegationsordning.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 33 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt ett utskott, leda-

mot, ersättare eller en anställd hos kommunen, att besluta på nämn-

dens vägnar i ett visst ärende eller grupp av ärenden. 

 

Syftet med delegering av ärenden är att avlasta nämnden från att be-

höva fatta beslut i löpande ärenden av rutinkaraktär och där igenom 

effektivisera den kommunala förvaltningen och ge en bättre service. 

Bestämmelser om delegering av ärenden inom en kommunal nämnd 

finns i kommunallagen (1991:900) 6 kapitlet 33-38 §§.  

 

Kultur- och utvecklingsverksamheten föreslår att delegationsord-

ningen uppdateras i avsnitt:  

3 A1, textändring för tydliggöra vad delegationen omfattar 

 

4.1 grupp F1, förslag innebär att avdelningschef får delegation istäl-

let för BU för antagning till gymnasieskola 

 

4.2 grupp G1, förslag innebär att avdelningschef får delegation istäl-

let för BU för antag- och mottagning till gymnasiesärskola  

 

4.2 grupp G2, förslag innebär att avdelningschef får delegation istäl-

let för verksamhetschef för beslut om mottagande i kommunens 

gymnasiesärskola av elev från annan kommun  

 

5 grupp I 10, förslag innebär att bibliotekschef får delegation på fast-

ställande av tidtabeller för bokbussen.  

 

Nytt organisationsschema över verksamheten så att det tydliggörs 

vilka personer som har olika befattningar. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 62 den 11 maj 2016. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens ärendebeskrivning den 2 maj 

2016. 

Förslag till delegationsordning för Kultur- och utvecklingsnämnden.  
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 75 Dnr 2016-000100  

 

Arbetsmiljöredovisning 2015 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden har tagit del av den årliga arbets-

miljöredovisningen.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöar-

bete AFS 2001:1 ska arbetsgivaren göra en årlig uppföljning av hur 

det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar. För hur arbetsmiljöar-

betet ska hanteras i Laholms kommun framgår ur riktlinjer för Ar-

betsmiljö och samverkan.  

 

Laholms kommun har övergripande rutiner och blanketter för vad 

som ska innefattas i redovisningen och hur den ska genomföras. All 

uppföljning inom kultur och utvecklingsverksamheten sammanställs 

till en gemensam redovisning som behandlas av verksamhetens sam-

verkansgrupp. Därefter skickar verksamhetschefen över redovis-

ningen till kommunens personalutskott.  

 

Det är kommunstyrelsen och kommunchefen som har det övergri-

pande ansvaret för att följa upp arbetsmiljöarbetet i stort men nämn-

den ska informera sig om arbetsmiljöförhållandena inom verksam-

hetsområdet genom att ta del av den årliga arbetsmiljöredovisningen.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 63 den 11 maj 2016. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 28 april 

2016. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens årlig arbetsmiljöredovisning 

för år 2015. 

bilaga 1 sammanställning till årlig arbetsmiljöredovisning.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 76 Dnr 2016-000076 

 

Redovisning av Osbecksgymnasiets systematiska kvalitetsar-

bete, uppföljning av normer och värden samt elevers ansvar och 

inflytande 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Redovisning av Osbecksgymnasiets systematiska kvalitetsarbete 

vårterminen 2016 godkänns. 

 

Ärendebeskrivning 

Osbecksgymnasiet har genomfört en analys av verksamheten uti-från 

två målområden, normer och värden samt elevers ansvar och infly-

tande som återfinns i läroplanen för gymnasieskolan (Gy 2011). 

 

Av analysen framgår att skolans arbete med normer och värden samt 

inflytande kan förbättras främst gällande punkterna kränkande be-

handling, utvärdering av undervisning samt att ge eleverna möjlighet 

att utöva inflytande över både sin egen undervisning men även på 

mer skolövergripande frågor.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 64 den 11 maj 2016. 

Utbildningsavdelningens tjänsteskrivelse den 6 maj 2016.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 77 Dnr 2016-000076  

 

Uppföljning av elevenkät på Osbecksgymnasiet 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden har tagit den av uppföljning elev-

enkät på Osbecksgymnasiet. 

 

Ärendebeskrivning 

Osbecksgymnasiet har genomfört en elevenkät där alla elever på Os-

becksgymnasiet fått möjlighet att svara på frågor kring alla de mål-

områden som finns formulerade i gymnasieskolans läroplan 

(GY2011).  

 

Enkäten har besvarats av 81 % eleverna. Det stora bortfallet hän-för 

sig till största delen till introduktionsprogrammet språkintroduktion 

där språket har varit ett hinder. Detta är en förbättrings-punkt till 

kommande läsår för att fler elever skall få möjlighet att göra sin röst 

hörd. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 65 den 11 maj 2016. 

Utbildningsavdelningens tjänsteskrivelse den 6 maj 2016.  

_____ 
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§ 78 Dnr 2016-000061  

 

Svar på remiss av motion om öppethållande och slopade entré-

avgifter vid kommunens utebad sommaren 2016 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

avslå motionen.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Lennart Svensson (V) 

att kommunen ska hålla utebaden öppna hela sommaren 2016 och att 

entréavgifter inte ska tas ut. 

 

Fritidsenheten konstaterar att intäkterna från utebaden för sommaren 

2015 uppgick till 250 tkr. För 2016 är intäkterna budgeterade till 251 

tkr. Personalkostnaden beräknas öka med ca 40 tkr per extra vecka 

som utebaden har öppet. Samtidigt tillkommer hyreskostnad för 

varje extra vecka. 

 

I dag arbetar Folkhälsocentrums personal på utebaden under somma-

ren. Utöver det anställs  extra personal under sommaren. Personalen 

från simhallen har ingen möjlighet att börja tidigare på utebaden då 

simhallen har öppet hela dagarna fram till sommarlovet och likaså 

från och med september. Att anställa sommarpersonal med adekvat 

utbildning från slutat av maj och likaså slutet av augusti och in i sep-

tember bedömer fritidsenheten som svårt. 

 

Fritidsenheten bedömer att prisnivån för entré till utebaden är så låg 

att alla ha råd att besöka dem. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 66 den 11 maj 2016. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 28 april 

2016. 

Motion från Lennart Svensson (V) den 22 februari 2016.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 79 Dnr 2015-000186  

 

Svar på remiss av motion om digital cykelkarta 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår att kommunfullmäktige 

förklarar motionen behandlad med hänvisning till att kultur- och ut-

vecklingsverksamheten tillsammans med planeringskontoret har för 

avsikt att genomföra en förstudie för en digital cykelkarta i enlighet 

med motionens förslag.      

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har remitterat en motion om digital cykelkarta 

till kultur- och utvecklingsnämnden. I motionen föreslår Eva M Lar-

sson, Lena Angviken och Martin Petersson (MP) att kommunen ska 

ta fram en digital cykelkarta över kommunen som ska kunna laddas 

ned från kommunens webbplats.  

 

Kultur- och utvecklingsverksamheten menar att motionärernas för-

slag om en digital cykelkarta är bra, men ser att förslaget kräver en 

hel del insatser. Verksamheten har därför för avsikt att inleda en för-

studie för en digital cykelkarta tillsammans med planerings-kontoret. 

Förstudien ska bland annat belysa investerings- och driftskostnader, 

kartans innehåll samt vilka plattformar kartan ska finnas tillgänglig 

på. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 67 den 11 maj 2016. 

Motion den 7 oktober 2015.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 80 Dnr 2015-000204  

 

Svar på remiss av medborgarförslag om mentorskap till flyk-

tingar 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Medborgarförslaget förklaras behandlat med hänvisning till de stöd 

till flyktingar som erbjuds genom projektet Språkvän inom kultur- 

och utvecklingsnämnden och arbetet med fadderfamiljer som bedrivs 

inom socialnämnden.  

 

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. Mentorskapet skulle 

kunna vara till stor hjälp ibland annat kontakter med myndigheter. 

 

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.  

 

Vad som sker i de olika mötena utgår från individernas önskemål och 

behov. Det är inte styrt särskilt mot myndighetskontakter men finns 

sådana behov är det inget som hindrar att så sker. I annat fall hjälper 

ordinarie handläggare, förmedlare eller annan personal på den myn-

dighet där flyktingen är aktuell till med sådan kontakt. 

 

Socialnämnden arbetar med några fadderfamiljer för ensamkom-

mande 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, en utveckling av fadderfamiljsverksamheten kom-

mer att göras. Barn och ungdomar under 18 år har stöd av god man 

eller särskilt förordnad vårdnadshavare när det gäller myndighets-

kontakter, ungdomar över 18 år bibehåller ibland kontakt med sina 

godemän och de som inte gör det har möjlighet att få hjälp och stöd 

från kommunens utslusspersonal när det gäller kontakter med myn-

digheter och företag.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 68 den 11 maj 2016. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 21 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2016-05-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 19 april 

2016. 

Medborgarförslag den 4 november 2015.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 81 Dnr 2016-000075  

 

Anmälan om kränkande behandling, diskriminering och trakas-

serier 

 

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 

Ärendet redovisas muntligt under sammanträdet. 

      

_____ 
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§ 82 Dnr 2016-000002  

 

Anmälan av delegationsbeslut 

 

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 19 maj 2016.  

_____ 
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§ 83 Dnr 2016-000001  

 

Anmälningar 

 

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 19 maj 2016.  

_____ 
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§ 84 Dnr 2016-000006  

 

Informationsärenden 

 

 

Mellan kl. 08:30-12.00 arbetar nämnden med budget, kommunplan 

och nämndsplan 2017 samt ekonomisk plan 2018-2019 

  

Arbetsmarknadsinsatser - vägledning och coachning 

Jenny Kolnig 

 

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och internet för 

förtroendevalda 

Anna Carlgren 

 

Nya rutiner kring synpunkts- och förslagshantering i kommunen 

Anna Carlgren  

 

Sommaraktiviteter för ungdomar  

Sofia Larsson 

 

2. Information från kontaktpolitiker 

 

3. Information från ordförande 

 

4. Information från verksamhetschef 

- Besöksnäringen kommer flyttas över från näringslivsenheten till 

kulturenheten. Nytt namn blir Kultur- och turismenheten och kom-

mer inrättas under juni månad. 

 

5. Ledamöternas inspel 

 

      

_____ 

 

      

 


