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Laholms kommun 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde den 26 april 2017 

 
Protokollet som justerats den 27 april 2017, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Alexandra Fagerström 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 

27 april 2017 till och med den 19 maj 2017 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Alexandra Fagerström 

Kultur- och utvecklingsverksamheten 
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Plats och tid Campus Laholm, klockan 13:00 – 18:30 

 

 

 

Beslutande Cecilia Roos (M), ordförande 

 Gunnar Gullander (C) 

 Magnus Johansson (S) 

 Johan Johansson (M) §§ 53-55, 57-61 

 Gudrun Pettersson (C) 

 Kaj Talik (C) 

 Lennart Hansson (KD) §§ 53-55, 57-66 

 Karl-Fredrik Tholin (S) §§ 53-55, 57-61 

 Thomas Lövenbo (SD) 

 Stina Lindberg (S) §§ 56, 62-70 

 Ingrid Sjöberg (M) §§ 56, 62-70 

 Anne-Lis Gemhagen (M) §§ 56, 67-70 

 

  

Övriga deltagande  Thor Gunnar Bjelland (M), ersättare 

 Ingrid Sjöberg (M), ersättare §§ 53-55, 57-61 

 Jan Gottfriedson (L), ersättare 

 Anne-Lis Gemhagen (M), ersättare §§ 53-55, 57-66 

 Stina Lindberg (S), ersättare §§ 53-55, 57-61 

 Christer Forsman (S), ersättare 

 Gunnar Wiik (SD), ersättare  

   

 Ulf Mattsson, verksamhetschef 

 Alexandra Fagerström, kommunsekreterare 

 Louise Robertsson, enhetschef ekonomi och service §§ 53-55, 60-61, 71 

 Ulrica Carlsson, ekonom §53-55, 60-61, 71 

 Johan Hjert, enhetschef kultur och turism § 57 

 Wiveca Ekeblad, avdelningschef kultur och utveckling §§ 57-59, 62- 66, 71 

 Ingela Månsson, avdelningschef gymnasie-, vuxenutbildning och kulturskola 

 §§ 60-61 

 Christer Johansson, enhetschef fritid §§ 62-66, 71 

 Carl- Fredrik Stefansson, föreningskonsulent §§ 62-66, 71 

 Anna Fransisca Nilsson, destinationsutvecklare § 71 

 Per Wranning, arkeolog och 1:e antikvarie kulturmiljö Halland § 71 

 Carl-Johan Herbertsson, Laholms fotbollsförbund § 71 

 Johan Larsson, ordförande Laholms fotbollsklubb §71 

 

Utses att justera Gudrun Pettersson (C) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 27 april 2017 klockan 13:00 

 

Paragrafer  §§ 53-71 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Alexandra Fagerström 

 

 



 

 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Cecilia Roos (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Gudrun Pettersson (C) 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 53 Dnr 2017-000017  

 

 Ekonomisk rapport år 2017 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av kultur- och utvecklingsnämndens ekonomi och 

eventuella avvikelser.  

 

Beslutsunderlag 

Redovisningen gås igenom muntligt på sammanträdet. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 54 Dnr 2017-000089  

 

Bruttobudgetförändring år 2017 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner förslag till bruttobud-

getförändring avseende internbudgeten för 2017. Kostnader såväl 

som intäkter ökar med 7 000 tkr i förhållande till befintlig bruttoram. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger förslag till bruttobudgetförändring avseende Kultur- och 

utvecklingsnämndens internbudget 2017. 

 

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 skall tas upp i budge-

ten. 

 

Om nämnden genomför omdisponeringar inom sin internbudget un-

der året skall 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 skall anmälas till kommunstyrel-

sen. 

 

Förändringen av bruttobudget härleds i sin helhet till schablonbidrag 

från Migrationsverket som under 2016 endast delvis var budgeterat. 

Då det prognosticerade bidraget och fördelningen av detta till nämn-

dens verksamheter nu budgeterats, blir den ekonomiska uppfölj-

ningen tydligare för enheterna. 

 

Budget enligt Kommunfullmäktiges beslut: 

Kostnader: 235.740 tkr 

Intäkter:  -34.875 tkr 

Nettobudget:  200.865 tkr 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens budget enligt detta förslag: 

Kostnader: 242.740 tkr 

Intäkter:  -41.875 tkr 

Nettobudget:  200.865 tkr 

 

 

Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Bruttobudgetförändring: 

Kostnader: +7.000 tkr 

Intäkter: +7.000 tkr 

Förändring avseende nettobudget: 

0 tkr 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 44 den 19 april 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 10 april 

2017. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 55 Dnr 2017-000041  

 

Fastställande av ersättningsnivåer till andra kommunala och fri-

stående gymnasieskolor år 2017 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden fastställer prislista till fristående 

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

 

Kr/elev och bidragsår 

Inklusive moms 

ES Estetiska programmet exklusive inriktning musik 

104 800 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden fastställer prislista till andra 

kommunala gymnasieskolor enligt följande att gälla från och med 

den 1 april 2017: 

Kr/elev och bidragsår 

Exklusive moms 

ES Estetiska programmet exklusive inriktning musik 

98 868 

 

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. 

Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

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 

Beredningsutskottets protokoll § 45 den 19 april 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 7 april 

2017. 

Skolverkets riksprislista beslutad den 31 januari 2017. 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut § 44 den 29 mars 2017. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Berörda skolor 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 56 Dnr 2016-000110  

 

Kvalitetsdeklarationer år 2017 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att anta kvalitetsde-

klarationerna för JobbLaholm, Vägledningscentrum, Feriear-

bete, Mottagning nyanlända. 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att anta kvalitetsde-

klarationerna för Kultur, Teckningsmuseet och Turism. 

 

Ärendebeskrivning 

Inför arbete med nämndsplan 2017, budget och ekonomisk plan fick 

nämnderna i uppdrag att se över och besluta om kvalitetsdeklarat-

ioner. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade: 

 

 Att behålla kvalitetsdeklarationerna för Osbecksgymnasiet, 

Vuxenutbildningen och Bibliotek. Nämnden fattade beslut 

om reviderade kvalitetsdeklarationer för dessa i januari 2017. 

 

 Att ge verksamheten i uppdrag att ta fram kvalitetsdeklarat-

ioner för alla nämndens övergripande uppgifter som framgår 

i författningssamlingen. Dessa kvalitetsdeklarationer ska vara 

klara för beslut i nämnden senast i mars 2017. 

 

 Att anta den kommungemensamma kvalitetsdeklarationen för 

tillgänglighet och bemötande. 

 

Verksamheten har tagit fram nya kvalitetsdeklarationer JobbLaholm, 

Vägledningscentrum, Feriearbete, Mottagning nyanlända samt för 

Kultur, Teckningsmuseet och Turism. 

 

Kvalitetsdeklarationer för andra områden kommer till nämnden för 

beslut i maj. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 46 den 19 april 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 5 april 

2017. 

Kvalitetsdeklaration för JobbLaholm. 

Kvalitetsdeklaration för Feriearbete. 

Kvalitetsdeklaration för Vägledningscentrum. 

Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Kvalitetsdeklaration för Mottagning nyanlända. 

Kvalitetsdeklaration Kultur. 

Kvalitetsdeklaration Teckningsmuseet. 

Kvalitetsdeklaration Turism. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Enhetschef arbetsmarknadsinsatser, vägledning och coachning 

Enhetschef kultur och turism 
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§ 57 Dnr 2016-000103  

 

Antagande av Laholms kulturplan år 2017-2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att anta Laholms kultur-

plan 2017-2020. 

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kulturplan omfattar åren 2017-2020 men är ett levande do-

kument som kommer att kompletteras och utvecklas vid behov. Det 

är viktigt att poängtera att planen endast beskriver VAD som ska gö-

ras inom kultur, inte HUR arbetet ska genomföras och inte hur andra 

enheter och/eller organisationer ska medverka. Kulturplanen intera-

gerar med Laholms biblioteksplan, som är ett separat dokument och 

är just nu under framtagande. 

 

Laholms kulturplan är till stor del grundad i samtal med kommunens 

invånare, politiker, kulturorganisationer, föreningar och yrkesverk-

samma kulturskapare. Arbetet med framtagandet av en ny kulturplan 

startade den 28 januari 2016, då Region Halland och kommunen bjöd 

in allmänheten till Kulturdialog på Laholms teater med huvudtemat 

Hur vill du att kulturlivet ska utvecklas i din kommun och i Halland? 

 

Arbetet mellan verksamhet och politik har därefter pågått under vå-

ren och hösten 2016 och har mynnat ut i ett förslag till kulturplan. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade den 16 november 2016 § 

139 att skicka ut kulturplanen 2017-2020 på remiss till berörda in-

stanser, med skriftlig inlämning till nämnden den 15 januari 2017. 

 

Efter förfrågan från en del nämnder i Laholm förlängdes remisstiden 

till den 10 februari 2017. Av totalt trettio remissinstanser svarade sex 

stycken. Samtliga svar gicks igenom och resulterade i sex konkreta 

förslag på ändringar i kulturplanen. Sammanställningen skickades ut 

till berörda instanser. Ändringarna och sammanställningen av Kul-

turplanen godkändes av Kultur- och utvecklingsnämnden den 29 

mars 2017 § 42. Laholms kulturplan 2017-2020 har därefter revide-

rats. 

 

 

 

 

Forts 
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Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 47 den 19 april 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 11 april 

2017. 

Laholms kulturplan 2017-2020. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Berörda remissinstanser 
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§ 58 Dnr 2017-000064  

 

Svar på motion om folkbibliotek i kustområdet 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

tillstyrka motionen "att det i planeringen för en mellan Båstads och 

Laholms kommuner gemensam grundskola i kustområdet ska tas 

med även ett bibliotek". 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Lennart Svensson (V) 

att det i planeringen för en mellan Båstad och Laholm gemensam 

skola även planeras för ett bibliotek. 

 

Bibliotekslagen säger i 6§ Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folk-

biblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användar-

nas behov. 

 

Skollagen säger i 2 kap 36§ Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, 

specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 

ska ha tillgång till skolbibliotek. 

 

Skolinspektionens krav på skolbibliotek 

Följande krav ska vara uppfyllda för att eleverna ska anses ha till-

gång till skolbibliotek: 

1. Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens 

lokaler eller på rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt 

att kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas ut-

bildning för att bidra till att nå målen för denna. 

2. Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, in-

formationsteknik och andra medier. 

3. Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språk-

utveckling och stimulera till läsning. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 48 den 19 april 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 11 april 

2017. 

Motion från Kommunfullmäktige den 21 februari 2017.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 59 Dnr 2017-000093  

 

Projektansökan- Inkludering via Erasmus + 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att ansöka om projektme-

del motsvarande 996 000 kr ur de kommungemensamma integrat-

ionsmedlen till projektet Inkludering via Erasmus+. 

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommun har under 2015 och 2016 tagit emot 313 nyan-

lända barn- och 285 nyanlända vuxna. Oavsett orsakerna till varför 

de sökt sig till Sverige har de gemensamma behov som behöver upp-

fyllas, bland annat: 

Ekonomisk trygghet- hitta ett jobb, betala tillbaka skulder, skicka 

pengar hem, överleva 

Språket- dörren till det nya landet, till systemen, till människorna, till 

jobben 

Sociala sammanhang- bygga sociala nätverk, få nya vänner, fritid 

 

Behovet av att arbeta med målgruppen nyanlända beskrivs i Laholms 

kommuns program för integration. Programmet beskriver några vik-

tiga fokusområden som beskrivs som särskilt viktiga bland annat: 

Arbetsmarknad och sysselsättning 

Utbildning 

Aktiv fritid/sociala nätverk 

 

Projektansökan visar att ett deltagande i Erasmus+, och utifrån det i 

steg två upprätta en Eurodesk på Campus Laholm skulle bidra till att 

bättre rusta verksamheterna i deras arbete med ovanstående fokus-

områden. Projektet skulle även gynna svenskfödda ungdomar som 

befinner sig i- eller riskerar hamna i utanförskap på grund av ofull-

ständig skolgång, fysiska/psykiska funktionsvariationer eller andra 

orsaker. 

 

Projektmedlen är avsedda att täcka kostnaderna för det merarbete 

som uppstår i en uppstartsfas. Efter projekttidens 1,5 år skall verk-

samheten övergå i ordinarie verksamhet på Vägledningscentrum. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 49 den 19 april 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 11 april. 

Bilaga- projektdirektiv Erasmus+. 

Forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 13 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2017-04-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Nyhetsbrev- What about refugees and Erasmus+. 

Infoblad om ungdomsbyte. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 60 Dnr 2017-000094  

 

Projektansökan- Integrationsprogrammet IM 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att ansöka om projektme-

del motsvarande 1 819 460 kr ur de kommungemensamma integrat-

ionsmedlen till projektet Förstärkning integrationsprogrammet IM. 

 

Ärendebeskrivning 
Inom gymnasieskolan finns fem introduktionsprogram. De fem pro-

grammen har olika syften och delvis olika innehåll. De har alla ge-

mensamt att de ska leda till fortsatta studier eller underlätta för ung-

domarna att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Ett av dessa fem introduktionsprogram är språkintroduktionen. 

 

Språkintroduktionen vänder sig till ungdomar som nyligen anlänt till 

Sverige. Utbildningen har tyngdpunkt i svenska språket. 

 

Under åren 2015-2016 kom det många fler nyanlända ungdomar till 

Osbecksgymnasiets introduktionsprogram än där varit tidigare och 

med ovan beskrivna problematik. Det innebar att skolans personal, 

lärarens men även elevvårdsteamets uppgifter på flera sätt expande-

rade. Det har blivit betydligt fler individärenden där det krävs att 

flera olika kontakter tas och möten genomförs. Detta innebär att det 

sker ett omfattande arbete som inte i huvudsak har sin utgångspunkt 

i undervisning, möjligheten att nå målen i ämnen och kurser eller att 

aktivt arbeta med förebyggande och hälsobefrämjande uppgifter. 

 

Det innebär en stor utmaning och förutsätter ett målmedvetet arbete 

att kunna stödja ungdomarna i deras utbildning och etablering. Att 

skapa en ny struktur med såväl andra kompetenser än gängse inom 

skolan som att utveckla och etablera nya samverkanskanaler får an-

ses bidrar till att skapa en bättre och mer hållbar integration. 

 

Genom att tillsätta resurs i form av praktiksamordnare som aktivt ar-

betar med att finna praktikplatser skulle förstärkning ske när det gäl-

ler introduktionsprogrammets syfte med att underlätta för ungdo-

marna att etablera sig på arbetsmarknaden. En praktiksamordnare 

ska skapa, ansvara och samordna för eleverna som har eller är i be-

hov av praktikplats. 

 

 

Forts 
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En kombination av praktik och undervisning skulle troligtvis gynna 

flera av ungdomarna både när det gäller att utveckla svenska språket 

men även när det gäller att ta till sig utbildning och därmed så små-

ningom kunna etablera sig på arbetsmarknaden. 

 

Genom att tillsätta resurs i form av annan kompetens (socialpedagog, 

behandlingsassistent eller likande) till skolan skulle ett aktivt arbeta 

ske med utgång i elevens hela situation och behov. En ungdom- men-

torsstödjare ska bland annat arbeta med stödsamtal och motiverande 

samtal med elever, hjälp i konflikthantering och vänskapsrelationer. 

Arbeta att öka elevers närvaro och motivation att delta i undervis-

ning, vara handledare i studiestuga (läx- och studiestöd utöver under-

visningstid). Samordna och vara kontaktperson när det gäller externa 

kontakter. I uppdraget ska samverkan etableras med olika verksam-

heter på ett strukturerat och förebyggande sätt kring eleven. Genom 

att förstärka elevhälsoteamet med en halvtids kurator som kan fånga 

upp individen och aktivt kunna stötta individen så den känner me-

ning med skolgången. Kurator kommer också ha en aktiv del i det 

befintliga elevhälsoteamet som idag finns på Osbecksgymnasiet. 

 

Genom att söka medel avsatta för integration som idag ligger över-

gripande i Laholms kommun under Kommunstyrelsen är målet att 

individen ska nå de mål som individen arbetar mot i sin individuella 

studieplan och att Osbecksgymnasiet ska kunna skapa förutsättning-

arna som krävs i den situation som är en direkt följd av integrations-

politiken i Sverige. Syftet är att skapa ett förbättrat arbetsklimat för 

elever och lärare där elevens individuella måluppfyllelse hålls vid liv 

och som skapar en framtid i det svenska samhället och arbetslivet för 

individen(eleven). Att det inom skolan tillsatts resurser med andra 

kompetenser som kan möta och stödja eleverna utifrån dennes soci-

ala situation och möjligheten att etablera sig på arbetsmarknaden än 

det skolan idag kan erbjuda eleven (individen). 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 50 den 19 april 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 11 april 

2017. 

Bilaga - Projektplan IM.  

_____ 

 

Forts 
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Beslutet skickas till: 

Rektor introduktionsprogrammet (IM) Osbecksgymnasiet 

Kommunstyrelsen 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 17 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2017-04-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 61 Dnr 2017-000090  

 

Programutbud Osbecksgymnasiet år 2018/2019 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar om programutbud på Os-

becksgymnasiet läsåret 2018/2019 enligt verksamhetens förslag. 

 

Ärendebeskrivning 

Osbecksgymnasiet ansöker om att under kommande läsår 2018/2019 

få erbjuda följande program med inriktningar: 

 

Barn- och fritidsprogrammet (BF)* pedagogiskt arbete 

El- och energiprogrammet (EE)* elteknik 

Ekonomiprogrammet (EK) ekonomi 

Estetiska programmet (ES) estetik och media 

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

bila maskiner 

Handels- och administrationsprogrammet (HA) handel och service, 

lärlingsutbildning 

Hotell- och turismprogrammet (HT)* turism och resor 

Introduktionsprogrammet (IM) 

Industritekniska programmet (IN)* produkt- och maskinteknik, 

svetsteknik 

Naturbruksprogrammet (NB) lantbruk, skog och djur, lärlingsutbild-

ning 

Naturvetenskapsprogrammet (NA) naturvetenskap, naturvetenskap 

och samhälle  

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) beteendevetenskap, samhälls-

vetenskap 

Teknikprogrammet (TE) design- och produktutveckling, teknikve-

tenskap, produktionsvetenskap 

Vård- och Omsorgsprogrammet (VO), lärlingsutbildning 

 

*inom programmet erbjuds även lärlingsutbildning 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 51 den 19 april 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 7 april 

2017. 

_____ 

 

 

Forts 
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Beslutet skickas till: 

Rektorerna Osbecksgymnasiet 

Gymnasieantagningsenheten Falkenberg 
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§ 62 Dnr 2017-000095  

 

Fastställande av budget och bidragsbelopp år 2017 

 

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, inkluderings-

bidrag, utbildningsbidrag, och övrigt bidrag. Kultur- och utveckl-

ingsnämnden har årligen uppdraget att, utifrån tilldelat budgetanslag, 

fastställa bidragsbelopp för respektive bidragsform. 

 

Budgetramen för bidrag till föreningar år 2017 har i internbudgeten 

fastställts till 3 612 kr. Jämfört med 3 112 kr år 2016. Den stora skill-

naden beror på det utökade inkluderingsbidraget. 

 

Fritidsenheten har med hänsyn till utfallet år 2016 och inkomna an-

sökningar för år 2017 upprättat en beräknad budget för respektive 

bidragsform med en del förändrade bidragsbelopp och bidrag jämfört 

med år 2016. Inkluderingsbidraget har tillkommit med 500 tkr varav 

150 tkr är avsatt till aktivitetsbidraget har ökat med en krona per del-

tagartillfälle. 350 tkr avsätts till inkluderingsbidraget. 

 

Budget för år 2017: 

Aktivitetsbidrag  1100 tkr 

Lokalbidrag  1686 tkr 

Inkluderingsbidrag  350 tkr 

Utbildningsbidrag  120 tkr 

Övrigt bidrag  356 tkr  

Totalt:  3612 tkr 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 52 den 19 april 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 31 mars 

2017. 

Preliminärt ekonomiskt utfall föreningsbidrag 2017. 

Sammanställning av förslag till lokalbidrag 2017. 

Forts 
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Förslag till budget och bidragsbelopp 2017. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
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§ 63 Dnr 2017-000011  

 

Lokalbidrag till Laholms FN-förening 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar Laholms FN-förening ett 

lokalbidrag på 10 000 kr för år 2017. 

 

Ärendebeskrivning 

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

nuari 2017 ansökt om lokalbidrag för Fair Trade Shop butiken på 

Storgatan 18 i Laholm. Hyran uppgår enligt kontraktet 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). 

 

År 2015 inkom ingen ansökan. 

År 2016 beviljades ett lokalbidrag på 10 500 kr/år. 

År 2017 har föreningen återigen inkommit med en ansökan om lo-

kalbidrag och fritidsenheten anser att 10 000 kr /år är ett skäligt bi-

drag till en förening med affärsverksamhet. 

 

Enligt kommunallagen 2 kapitel § 8 får individuellt stöd till enskilda 

näringsidkare lämnas bara om det finns synnerliga skäl för det. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 53 den 19 april 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 31 mars 

2017. 

Laholms FN-förenings bidragsansökan den 24 januari 2017. 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut § 70 den 25 maj 2016.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Laholms FN-förening 
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§ 64 Dnr 2017-000096  

 

Ansökan om ett extra lokal- och anläggningsbidrag till Laholms 

Fotbollsklubb 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner utöver ordinarie lokal-

bidrag ett extra lokal- och anläggningsbidrag på 44 800 kr till La-

holms Fotbollsklubb. 

 

Ärendebeskrivning 

Laholms Fotbollsklubb har drift och skötselansvar för Glänninge 

Park enligt särskilt nyttjanderättsavtal. 

 

Enligt LFS 7.8 lämnas lokalbidrag med högst 50 procent av faktiska 

kostnader, dock maximalt två prisbasbelopp till drift, skötsel och un-

derhåll som erfordras för att lokalen eller anläggningen ska vara 

funktionell och kunna användas fullt ut till föreningens verksamhet. 

 

Budgeten för lokalbidraget år 2016 var 1 712 000 kr vilket innebar 

att bidragsbeloppet till föreningarna blev 44 % av den faktiska kost-

naden för drift och skötsel. 

 

Eftersom Laholms Fotbollsklubb har stora kostnader för sin anlägg-

ning har föreningen nått maxbeloppet och är berättigade till två bas-

belopp (2 x 44 800 kr) vilket innebär att de med basbeloppen endast 

skulle få 18,64 % i kostnadstäckning. 

Med ett extra anläggningsbidrag skulle kostnadstäckningen bli 

27,96%. 

 

Under år 2016 hade Laholms Fotbollsklubb, 1 896 sammankomster 

med cirka 28 211 deltagartillfällen vilket är mer än dubbelt så många 

deltagartillfällen som i den näst största fotbollsföreningen i kommu-

nen. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 54 den 19 april 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 3 april 

2017. 

Ansökningshandlingar från Laholms Fotbollsklubb den 15 februari 

2017. 

_____ 

 

Forts 
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Beslutet skickas till: 

 Laholms fotbollsförening 
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§ 65 Dnr 2017-000009  

 

Övrigt bidrag 1/2017 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar följande bidrag enligt 

följande: 

 

a) BTK Serve- 129 000 kr till renovering av lokal, luftaggregat och 

plåttak.  

 

b) Skogaby BK- 20 000 kr till byte av planbelysning. 

 

 

c) Veinge MCK- 50 000 kr till ombyggnation och handikappanpass-

ning av toaletter och omklädningsrum.  

 

d) Laholms IF Orienteringsklubb- 20 000 kr till 70 elektroniska 

stämpelbrickor. 

 

 

e) Laholms skytteförening- 14 070 kr till Renovering och buller-

dämpande åtgärder.  

 

f) Lilla Tjärby IK-20 000 kr till byte av elskåp och stolpar. 

 

 

g) Knäreds IK- 50 000 kr till renovering av plåttak.  

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att återremittera Skot-

torps IF:s ansökan till fritidsverksamheten för översyn av annan 

finansiering. 

 

3. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att behandla följande an-

sökan vid ett senare tillfälle: 

 

a) Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att behandla Frilufts-

främjandet Laholms ansökan vid senare tillfälle när kompletterande 

handlingar inkommit från föreningen.  

 

4. Kultur och utvecklingsnämnden avslår följande ansökningar: 

 

 

Forts 
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a) Våxtorps Boll och Idrottssällskap- 6 000 kr till inköp av 30 st. 

nya barriärer till Våxtorpshallen. 

 

b) Våxtorps Boll och Idrottssällskap- 15 480 kr till en ny stamled-

ning till bevattningsanläggningen. 

 

c) Laholms IF Orienteringsklubb- 32 000 kr till uppdatering av ori-

enteringskartor. 

 

d) Knäreds forskarring och Hembygdsförening- 19 556 kr till mål-

ning av "Gula Villan". 

 

e) Laholms Motorklubb- 35 000 kr till uppförandet av läktare till 

funktionshindrade.  

 

f) Laholms Brukshundsklubb- 40 000 kr till tre nya belysningsstolpar 

och fem armaturer med LED. 

 

g) Veinge Jaktskytteklubb-40 000 kr till reparation av klubbstugan. 

 

Ärendebeskrivning 

Fritidsenheten har handlagt respektive bidragsansökan och upprättat 

sammanställning och förslag den 3 april 2017. Sammanställningen 

innehåller totalt 16 ansökningar.   

 

Det budgeterade anslaget för övrigt bidrag år 2016 uppgick till 330 

000 kronor. 

För den andra ansökningsomgången år 2016 beslutade Kultur- och 

utvecklingsnämnden att föra över 37 000 kr från bidraget för sam-

lingslokaler till Övrigt bidrag. På så vis kunde ett övrigt bidrag beta-

las ut under hösten 2016. 

 

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. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden skall efter särskild prövning besluta 

om bidragets storlek beroende på angelägenhetsgrad och disponibla 

medel. 

 

Forts 
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Ansökningar om bidrag till större kostnadskrävande investeringar till 

exempel nyanläggning, om- och tillbyggnad eller andra större kost-

nader skall prövas i samband med upprättande av kommunplan. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 55 den 19 april 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 3 april 

2017. 

Ansökningshandlingar från respektive förening. 

Sammanställning och förslag Övrigt bidrag 1/2017. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

 Berörda föreningar 
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§ 66 Dnr 2017-000102  

 

Beslut om fortsatt drift för utebaden i Vallberga och Våxtorp  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar om fortsatt drift för uteba-

den i Vallberga och Våxtorp med renovering av det mest nödvän-

diga. Utomhusbaden hålls öppna 2017 samt fylls med vatten och inte 

dricksvatten från Laholms Kommun. 

 

Ärendebeskrivning 

Miljökontoret har gjort en tillsyn av utebaden i Laholms kommun 

den 28 juni 2016. Miljökontoret bedömer att det finns risk för män-

niskors hälsa och miljön om bristerna inte åtgärdas. 

Kommunfastigheter i Laholm AB har tagit fram en underhållsplan 

för respektive bad vilket visar på stora underhållskostnader. Kom-

munfastigheter har ställt frågan till kultur- och utvecklingsverksam-

heten om kostnaden är rimlig i förhållande till utnyttjandegraden när 

det gäller Vallberga och Våxtorp. Detta föranleder att Kultur- och 

utvecklingsnämnden behöver ta ställning till en fortsatt drift eller 

inte. 

Om Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar om fortsatt drift hinner 

inte baden renoveras inför sommar 2017 och måste vara stängda 

denna säsong. Sommarsimskola kommer att erbjudas vid andra ba-

danläggningar. 

Antal badande har de senaste åren varit cirka 1100 per bad och sä-

song. Detta inkluderar verksamhetens sommarsimskola, skolans fri-

tidsverksamhet och allmänhetens bad. 

Om en nämnd har för avsikt att avveckla hel verksamhet eller an-

läggning och en sådan åtgärd på ett direkt sätt skulle påverka kom-

munens tjänster till invånarna ska förslag om att få genomföra en 

sådan avveckling lämnas till kommunfullmäktige. I första hand bör 

detta ske i nämndens underlag till budget och kommunplan (vilket 

för 2017 är genom ett nämndsbeslut i augusti) Om inte detta är möj-

ligt får förslag läggas i särskilt ärende. Av förslagen ska det framgå 

de kostnadsmässiga effekterna av en avveckling eller nedläggning. 

 

 

 

Forts 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Magnus Johansson (S) med instämmande av Thomas Lövenbo (SD): 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar om fortsatt drift för uteba-

den i Vallberga och Våxtorp med renovering av det mest nödvän-

diga. Utomhusbaden hålls öppna 2017 samt fylls med vatten och inte 

dricksvatten från Laholms Kommun. 

Cecilia Roos: Kultur- och utvecklingsnämnden föreslå Kommunfull-

mäktige att avveckla utebaden i Vallberga och Våxtorp från och med 

säsongen 2017. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kultur- och 

utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med Magnus Johansson (S) 

förslag. 

 

Reservationer 

Cecilia Roos (M), Ingrid Sjöberg (M), Anne-Lis Gemhagen (M) och 

Thor-Gunnar Bjelland reserverar sig mot beslutet. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 58 den 19 april 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 21 april. 

Sammanställning av underhållsplan för utebaden i Laholm. 

Inspektionsrapport från Miljökontoret den 29 juni 2016. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Enhetschef fritid 
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§ 67 Dnr 2017-000007  

 

Uppföljning kränkande behandling, diskriminering och trakas-

serier 2017 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden lägger redovisningen till handling-

arna. 

 

Ärendebeskrivning 

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

att godkänna riktlinjer för åtgärder mot kränkande behandling, dis-

kriminering och trakasserier. I beslutet framgick att nämnden under 

april och oktober månad ska få ta del av en sammanställning av de 

utredningar och åtgärder som har delegationsanmälts till nämnden. 

 

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 under nästkom-

mande möte. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 56 den 19 april 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 6 april 

2017.  

_____ 
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§ 68 Dnr 2017-000001  

 

Anmälningar 2017 

 

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 den 20 april 2017 över anmälningar. 

Förteckning den 20 april 2017 över förslag och synpunkter. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 69 Dnr 2017-000002  

 

Anmälan av delegationsbeslut år 2017 

 

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 den 20 april 2017 över delegationsbeslut. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 70 Dnr 2017-000003  

 

Anmälan om kränkande behandling, diskriminering och trakas-

serier år 2017 

 

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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§ 71 Dnr 2017-000004  

 

Informationsärenden/diskussionsärenden år 2017 

 

Lugnarohögen - nuläge och tankar inför framtiden 

Anna Fransisca Nilsson och Per Wranning 

 

Information från Laholms Fotbollsklubb 

Carl Johan Herbertsson och Johan Larsson 

 

Ekonomisk redovisning av utbildningssidan 

Ulrica Carlsson 

 

Nuläge och uppdatering integration 

- Integrationsprogram 

Wiveca Ekeblad 

 

Nämndsplan och budget 2018, Ekonomisk plan 2019-2020 

Ulf Mattsson och Louise Robertsson 

 

Information från kontaktpolitiker 

 

Information från ordförande 

- Svar till ungdomsforum gällande skrivelsen om matsalen på Os-

becksgymnasiet. 

- Svar till Lagaholmsskolan gällande skrivelsen om ombyggnad av 

Lagaholmsskolan. 

 

Information från verksamhetschef 

 

Ledarmöternas inspel 

_____ 

 


