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Laholms kommun 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde den 20 december 
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Protokollet som justerats den 20 december 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 

20 december 2017 till och med den 15 januari 2018 intygas. 

 

……………………………………………… 

Alexandra Fagerström 

Kultur- och utvecklingsverksamheten 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2017-12-20  
 

Plats och tid Campus Laholm, klockan 08:30 – 15:45 

 

 

 

Beslutande Cecilia Roos (M), ordförande 

 Gunnar Gullander (C) 

 Magnus Johansson (S) 

 Johan Johansson (M) 

 Gudrun Pettersson (C) 

 Kaj Talik (C) 

 Lennart Hansson (KD) 

 Karl-Fredrik Tholin (S) 

 Thomas Lövenbo (SD) 

  

Övriga deltagande  Thor Gunnar Bjelland (M), ersättare 

 Ingrid Sjöberg (M), ersättare   

 Jan Gottfriedson (L), ersättare 

 Anne-Lis Gemhagen (M), ersättare  

 Stina Lindberg (S), ersättare 

 Christer Forsman (S), ersättare 

 Gunnar Wiik (SD), ersättare  

   

 Ulf Mattsson, verksamhetschef 

 Alexandra Fagerström, kommunsekreterare 

 Agneta Wesslén, enhetschef staben §173 

 Ingela Månsson, biträdande verksamhetschef §§168-169, 183 

 Kajsa Aldstedt, jurist/utredare §168  

 Christer Johansson, enhetschef fritid §§170-172 

 Carl-Fredrik Stefansson, föreningskonsulent §172 

 Nellie Larsson, projektledare för cykeldestination Laholm §183 

  

 

Utses att justera Thomas Lövenbo (SD) 

  

Plats och tid för justering Campus Laholm den 20 december 2017 klockan 15:45 

 

Paragrafer  §§ 166-183 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Alexandra Fagerström 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Cecilia Roos (M) 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Thomas Lövenbo (SD)
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 166 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 

Bilaga, ekonomisk rapport den 14 december 2017.   

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2017-12-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 167 Dnr 2017-000220  

 

Beslutsattestanter år 2018 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden fastställer kommunledningskon-

torets förslag på beslutsattestanter och ersättare för år 2018.  

 

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 2017-12-13 § 

130. 

Kommunledningskontorets förslag till beslutsattestanter år 2018.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2017-12-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 168 Dnr 2017-000114  

 

Tillgång till utbildning inom Introduktionsprogrammet (IM) för 

asylsökande över 18 år 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att ej tillåta asylsökande 

ungdomar som fyllt 18 och ej påbörjat sina studier inom introdukt-

ionsprogrammet få påbörja sådana. 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att asylsökande ungdo-

mar som är i gymnasiala studier men blir uppskrivna av Migrations-

verket till att vara +18 vid inskrivningstillfället avsluta sina studier 

vid det datum som beskedet blir känt.  

 

3. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att asylsökande elever 

som påbörjat sina studier tidigare än sin 18års dag i Laholms kom-

mun men därefter övergått i Migrationsverkets försorg och/eller har 

sin boendeadress i en annan kommun att ej tillåta fortsatta studier i 

kommunen utan hänvisa till boendekommun och att tillåta fortsatta 

studier enligt sin påbörjade utbildningsplan i Laholms kommun un-

der förutsättning att utbildningen bekostas genom interkommunal er-

sättning och avtal med utbildningsanordnaren upprättas. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade den 27 september 2017 § 

125 att återremittera ärendet gällande tillgång till utbildning inom 

Introduktionsprogrammet (IM) för asylsökande över 18 år med be-

gäran om komplettering av ekonomisk redogörelse, översikt hur de 

görs i de övriga halländska kommunerna, samverka med socialnämn-

den angående konsekvenserna och bjuda in de gode männen.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 5 decem-

ber.  

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott 2017-12-13 § 

131. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Lövenbo (SD) med instämmande av Johan Johansson (M):  

 

 

 

Forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2017-12-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att ej tillåta asylsö-

kande ungdomar som fyllt 18 och ej påbörjat sina studier inom 

introduktionsprogrammet få påbörja sådana. 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att asylsökande ungdo-

mar som är i gymnasiala studier men blir uppskrivna av Migrations-

verket till att vara +18 vid inskrivningstillfället avsluta sina studier 

vid det datum som beskedet blir känt.  

 

3. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att asylsökande elever 

som påbörjat sina studier tidigare än sin 18års dag i Laholms kom-

mun men därefter övergått i Migrationsverkets försorg och/eller har 

sin boendeadress i en annan kommun att ej tillåta fortsatta studier i 

kommunen utan hänvisa till boendekommun och att tillåta fortsatta 

studier enligt sin påbörjade utbildningsplan i Laholms kommun un-

der förutsättning att utbildningen bekostas genom interkommunal er-

sättning och avtal med utbildningsanordnaren upprättas. 

 

Beslutsgång  

Ordförande ställer proposition på beredningsutskottets förslag mot 

Thomas Lövenbo (SD) förslag och finner att kultur- och utvecklings-

nämnden beslutar i enlighet med Thomas Lövenbo (SD) förslag.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Barn och ungdomsnämnden 

Socialnämnden 

Kommunstyrelsen 

Rektorer Osbecksgymnasiet 

Rektor Vuxenutbildningen 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2017-12-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 169 Dnr 2016-000005  

 

Verksamhetschef för elevhälsans medicinska del samt det medi-

cinska ledningsansvaret för kultur- och utvecklingsnämnden 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att utse Carina Bruzell 

till verksamhetschef för elevhälsan inom kultur- och utvecklings-

nämnden från 1 januari 2018. 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att utse Maria Larsson 

från barn- och ungdomsverksamheten, till medicinsk ledningsansva-

rig och Lex Maria ansvarig för elevhälsans medicinska del i gymna-

sieskolan inom kultur- och utvecklingsnämnden och köper därige-

nom tjänsten av barn- och ungdomsnämnden. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt skollagen 2 kap. 25 § ska det för elever i förskoleklass, grund-

skola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola finnas en 

elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psyko-

sociala och specialpedagogiska insatser. För medicinska, psykolo-

giska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, 

skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång 

till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpe-

dagogiska insatser kan tillgodoses.  

 

Enligt 1 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) avses med hälso- 

och sjukvård åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och be-

handla sjukdomar och skador. Det innebär att det inom elevhälsans 

uppdrag bedrivs hälso- och sjukvård. Framför allt sker detta inom 

elevhälsans område.  

 

Enligt 29 § i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska det inom 

hälso- och sjukvård finnas någon som svarar för verksamheten, så 

kallad verksamhetschef. Verksamhetschefen får bestämma över dia-

gnostik eller vård och behandling av enskild patient endast om han 

eller hon har tillräcklig kompetens och erfarenhet för detta. Verk-

samhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kon-

tinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses. 

 

 

 

 

Forts 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2017-12-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 22 no-

vember 2017. 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott 2017-12-13 § 

132. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg 

Barn- och ungdomsnämnden 

Rektorer Osbecksgymnasiet 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2017-12-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 170 Dnr 2016-000209  

 

Investeringsmedel för tillgänglighetsanpassning av Glänningesjö 

badplats 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

skjuta till kompletterande medel om 350 tkr i reviderad investerings-

budget för tillgänglighetsanpassning av Glänningesjöbadet. 
 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har avsatt 1000 tkr 2017 för renovering och till-

gänglighetsanpassning av Glänningesjöbadet i kultur- och utveckl-

ingsnämndens investeringsbudget. Kultur- och utvecklingsnämnden 

beslutade i mars 2017 att godkänna upprättat förslag till gestaltnings-

program och tillgänglighetsanpassning för Glänningesjö badplats. 

Verksamheten fick i uppdrag att tillgänglighetsanpassa badplatsen 

enligt förstudien under förutsättning att strandskyddsdispens bevil-

jas. I det pågående arbetet bedöms inte avsatta investeringsmedel 

räcka utan det behövs ett tillskott på cirka 350 tkr, för en investering 

på sammanlagt 1350 tkr.  

 

Kultur- och utvecklingsverksamheten behöver ett skyndsamt beslut 

kring finansiering för att kunna komma vidare i arbetet. Följande tre 

alternativ lämnas till kultur- och utvecklingsnämnden att hantera:  

 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

skjuta till kompletterande medel om 350 tkr i reviderad investerings-

budget för tillgänglighetsanpassning av Glänningesjöbadet.  

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

i reviderad investeringsbudget omfördela medel från investeringen 

2018 avseende utegym i Knäred och Våxtorp om 250 tkr samt skjuta 

till kompletterande medel om 100 tkr till tillgänglighetsanpassning 

av Glänningesjöbadet. 

 

3. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att de tillkommande 350 

tkr finansieras från nämndens investeringsram.  

 

Budgeten är en viktig del i arbetsmiljöarbetet, kan en arbetsmiljöåt-

gärd hanteras snarast kan större problem undvikas.  

 

 

Forts 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2017-12-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden har ansvar för fritidsanläggning-

arna i kommunen och varje år uppstår behov av utbyte och viss re-

novering för både säkerhet och en fungerande verksamhet i loka-

lerna.    

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 5 decem-

ber 2017. 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott 2017-12-13 § 

133.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige      
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2017-12-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 171 Dnr 2015-000165  

 

Redovisning av kostnaden för och utnyttjandet av friskvårds-

korten 2017 i daglig verksamhet 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden har tagit del av redovisningen och 

överlämnar den till kommunfullmäktige.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 28 juni 

2016, § 78 att ge kultur- och utvecklingsnämnden och socialnämn-

den i uppdrag att erbjuda personer som getts rätt till insatsen daglig 

verksamhet enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade 

friskvårdskort utan egenavgift. Socialnämnden och kultur- och ut-

vecklingsnämnden gavs i uppdrag att redovisa kostnaden för och ut-

nyttjandet av friskvårdskorten senast vid kommunfullmäktiges sam-

manträde i januari 2018. 

 

Under 2017 har 71 personer tagit ut friskvårdskort motsvarande en 

kostnad av ca 116 tkr enligt av kommunfullmäktige fastställda av-

gifter för 2017. 

Vid 295 tillfällen har korten utnyttjats under tiden 1/1 2017 – 30/11 

2017 på Folkhälsocentrum. 

Korten har utnyttjats hos de föreningar som är anslutna till friskvård-

skorten vid 196 tillfällen. Kostnad till föreningar för detta uppgår till 

4704 kr. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 11 de-

cember 2017. 

Kommunfullmäktiges beslut den 28 augusti 2015, diarienummer 

2015-000364/20. 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott 2017-12-13 § 

134. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 172 Dnr 2017-000012  

 

Bidrag till allmänna samlingslokaler 2018 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar bidrag till samlingslo-

kaler 2018 enligt nedan:   

  (kr)  

Blankeredsgårdens ek.förening 27 000   

Bygdegårdsföreningen Skoskumsgården 80 000   

Folkets Hus Byggnadsförening, Genevad 115 000   

Föreningen Lagagården 150 000   

Föreningen Ysby Bygdegård 86 000   

Hasslövs Bygdegårdsförening 59 000  

Knäreds Bygdegårdsförening 95 000  

Mestocka Nya Bygdegårdsförening 64 000  

Solbackens Bygdegårdsförening 101 000  

Våxtorps Bygdegårdsförening 115 000  

Våxtorps Godtemplare Byggnadsförening 62 000  

Ålstorps Bygdegårdsförening 54 000  

 

Summa 1 008 000 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden ger verksamheten i uppdrag att 

träffa Mellbystrandsföreningen för ytterligare kompletteringar till 

deras ansökan och beslutas i januari 2018.  
 

Ärendebeskrivning 

Ansökningar om bidrag för verksamheten år 2018 har inkommit från 

13 föreningar. Kommunens stöd till föreningar som upplåter all-

männa samlingslokaler regleras av 

"Bestämmelser om bidrag till allmänna samlingslokaler, LFS 7.9". 

Nuvarande regler gäller 

sedan 1 januari 2008. 

 

Enligt bestämmelserna ovan skall sökande förening och samlingslo-

kal uppfylla följande krav för att kommunen skall lämna bidrag: 

 

a)  det skall finnas ett varaktigt behov av lokalen på orten, 

 

b) lokalen skall fylla skäliga krav på god standard, 

 

Forts 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2017-12-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

c) lokalen skall i skälig omfattning och på skäliga villkor hållas till-

gänglig för 

föreningsmöten, studieverksamhet, kulturell verksamhet, förströelse 

m.m.,  

 

d) lokalen skall ha en allsidig användning och 

 

e) det skall finnas goda ekonomiska förutsättningar att driva och för-

valta lokalen. 

 

Bidraget till allmänna samlingslokaler 2016 och 2017 var 1 153 000 

kr. 

 

Driftsbidraget till samlingslokal fastställs huvudsakligen med hän-

syn till de ekonomiska förutsättningarna för respektive samlingslo-

kal. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 28 no-

vember 2018. 

13 ansökningar om bidrag till allmän samlingslokal 2018. 

Bestämmelser om bidrag till allmänna samlingslokaler (LFS 7.9). 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott 2017-12-13 § 

135. 

 

Förslag på beslut under sammanträdet 

Cecilia Roos (M):  

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar bidrag till samlingslo-

kaler 2018 enligt nedan:   

  (kr)  

Blankeredsgårdens ek.förening 27 000   

Bygdegårdsföreningen Skoskumsgården 80 000   

Folkets Hus Byggnadsförening, Genevad 115 000   

Föreningen Lagagården 150 000   

Föreningen Ysby Bygdegård 86 000   

Hasslövs Bygdegårdsförening 59 000  

Knäreds Bygdegårdsförening 95 000  

Mestocka Nya Bygdegårdsförening 64 000  

Solbackens Bygdegårdsförening 101 000  

Våxtorps Bygdegårdsförening 115 000  

Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Våxtorps Godtemplare Byggnadsförening 62 000  

Ålstorps Bygdegårdsförening 54 000  

 

Summa 1 008 000 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden ger verksamheten i uppdrag att 

träffa Mellbystrandsföreningen för ytterligare kompletteringar 

till deras ansökan och beslutas i januari 2018. 

  
Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på beredningsutskottets förslag mot 

Cecilia Roos (M) förslag och finner att kultur- och utvecklingsnämn-

den beslutar i enlighet med ordförandes förslag.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Berörda föreningar.      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 173 Dnr 2017-000113  

 

Revidering av nämndsplan 2018 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden har tagit del av reviderad nämnds-

plan 2018.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden antog den 30 augusti 2017, §105 

nämndsplanen för 2018. I nämndsplanen lämnade nämnden bland 

annat en ekonomisk behovsanalys för budget 2018 och ekonomisk 

plan 2019-2020 samt förslag till investeringsbudget. Vidare lämnade 

nämnden förslag till målsatta indikatorer och informationsmått i för-

hållande till de gemensamma resultatmålen.  

 

Under hösten har samtliga nämnders nämndsplaner och budgetför-

slag beretts och Kommunfullmäktige har den 28 november 2017 fat-

tat beslut om kommunplan med budget för 2018 samt ekonomisk 

plan för 2019-2020. 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. 

 

Nämndsplanen är reviderad i avsnitt 2 Ekonomiska förutsättningar 

och i avsnitt 3 Gemensamma resultatmål utifrån besluten i Kommun-

fullmäktige.  

 

I avsnitt 3 är det justeringar av de målsatta indikatorerna och inform-

ationsmåtten som skett vilket framgår i den reviderade nämndspla-

nen.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 30 no-

vember 2017.  

Reviderad nämndsplan 2018, den 30 november 2017. 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott 2017-12-13 § 

136. 

 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Verksamhetschef för kultur och utveckling    
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§ 174 Dnr 2017-000195  

 

Svar på granskning av systematisk långtidsplanering- lokalför-

sörjning inom förskola och skola 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att lämna kultur- och ut-

vecklingsverksamhetens skrivelse den 22 november som nämndens 

svar på revisionens granskning av systematisk långtidsplanering –

lokalförsörjning inom förskola och skola.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen har till kultur- och utvecklingsnämnden över-

lämnat en rapport angående granskning av systematisk långtidspla-

nering – lokalförsörjning inom skolan och förskola. Revisionen be-

gär svar av nämnden med anledning av granskningsrapporten senast 

den 26 januari 2018. 

 

Syftet med granskningen har varit att bedöma ändamålsenligheten 

och effektiviteten i kommunstyrelsens systematiska långtidsplane-

ring avseende lokalförsörjningen inom förskola och skola. Reviso-

rernas sammanfattande bedömning är att det saknas en systematisk 

samordning som kan ge ansvariga politiker och tjänstemän en sam-

mantagen bild av lokalbeståndet kontra lokalbehov som kan vara un-

derlag för strategiska beslut.  

 

Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till 

granskade nämnder: 

 Att ta fram en lokalförsörjningsplan som sammanställer lo-

kalbestånd kontra lokalbehov och kan vara underlag för stra-

tegiska beslut 

 Att kartlägga lokalförsörjningsprocessen.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 22 no-

vember 2017. 

Revisionens rapport Granskning av systematisk långtidsplanering – 

lokalförsörjning inom skolan och förskola. 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott 2017-12-13 § 

137.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen 
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§ 175 Dnr 2017-000196  

 

Svar på granskning av kommunens styrning och uppföljning av 

verksamheter som utförs av privata utförare 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att lämna kultur- och ut-

vecklingsverksamhetens skrivelse den 5 december som nämndens 

svar på revisionens granskning av styrning och uppföljning av verk-

samheter som utförs av privata utförare.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen har till kultur- och utvecklingsnämnden med 

flera nämnder överlämnat en rapport angående granskning av styr-

ning och uppföljning av verksamheter som utförs av privata utförare. 

Revisionen begär svar av nämnden med anledning av gransknings-

rapporten senast den 26 januari 2018.  

 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om granskade nämn-

der säkerställer en ändamålsenlig styrning och kontroll av verksam-

heter som bedrivs av privata utförare. Revisorernas sammanfattande 

bedömning är att nämndernas styrning och kontroll av verksamheter 

som bedrivs av privata utförare i stora delar fungerar tillfredsstäl-

lande.  

 

Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till 

kultur- och utvecklingsnämnden: 

 Att i reglementet tydliggöra ansvarsfördelningen för kontroll 

och uppföljning av verksamheter som bedrivs av privata utfö-

rare inom det egna verksamhetsområdet 

 

 Att i nya avtal säkerställa att det tydligt framgår hur allmän-

hetens rätt till insyn i verksamheten ska tillgodoses 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 5 decem-

ber 2017. 

Revisionens rapport Granskning av kommunens styrning och upp-

följning av verksamheter som utförs av privata utförare.  

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott 2017-12-13 § 

138. 

_____ 

Forts 
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forts 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen      
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§ 176 Dnr 2017-000216  

 

Yttrande gällande detaljplan för del av Trulstorp 1:9 m.fl. 

(Ängstorps handelsområde) 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden ger verksamheten i uppdrag att 

lämna ett yttrande åt kultur- och utvecklingsnämndens vägnar senast 

den 10 januari 2018. Kultur- och utvecklingsnämnden oroar sig vad 

det kan innebära för handeln i centrum och drivmedelförsäljningen 

samt utemiljön för närliggande förskola.  

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har skickat över ett förslag till ”De-

taljplan för del av Trulstorp 1:9 m.fl. (Ängstorps handelsområde). 

Eventuella synpunkter ska ha inkommit till miljö- och byggnads-

nämnden senast den 10 januari 2018.  

 

Planområdet är beläget i den västra utkanten av Laholm, cirka 2 kilo-

meter från centrum, i anslutning till väg 24 och Västerleden. Områ-

det angränsar i norr till Ängstorps reningsverk och motorbanan, sö-

derut angränsar det till Västerleden. Syftet med detaljplanen är att 

möjliggöra ett verksamhetsområde för handels-, och kontorsändamål 

i Laholms tätort. En liten del av planområdet planläggs även för driv-

medelsförsäljning. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 1 decem-

ber 2017.  

Planbeskrivning med genomförandebeskrivning, samrådshandling 

detaljplan för del av Trulstorp 1:9 (Ängstorps handelsområde).  

Plankarta över Trulstorp 1:9. 

Miljökonsekvensbeskrivning till detaljplan för del av Trulstorp 1:9 

m.fl. 

Bilaga, dagvattenhantering.  

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott 2017-12-13 § 

139. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden      
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§ 177 Dnr 2017-000115  

 

Redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen avseende ar-

betsmiljöredovisning 2016 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden har tagit del av verksamhetschefens 

redovisning till personalutskottet avseende arbetsmiljöredovisningen 

2016.  

 

Ärendebeskrivning 

Utifrån den årliga arbetsmiljöredovisningen för 2016 har kommun-

styrelsen den 12 september 2017 gett verksamhetscheferna i uppdrag 

att: 

 säkerställa att det finns aktuella och välfungerande former för 

det systematiska arbetsmiljöarbetet samt att tillse att arbets-

miljörutinerna finns tillgängliga på Intranätet 

 

 redovisa de aktiva åtgärder som genomförs eller planeras i 

syfte att förebygga sjukfrånvaro 

 

 stärka samverkansgruppens arbete med arbetsmiljö- och häl-

sofrågor för medarbetarna 

 

Uppdraget från kommunstyrelsen ska redovisas till personalutskottet 

den 12 december 2017 samt till berörd nämnd senast den 31 decem-

ber 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 7 decem-

ber 2017. 

Kommunstyrelsen beslut den 12 september 2017, § 171. 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott 2017-12-13 § 

140. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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§ 178 Dnr 2017-000128  

 

Uppföljning av nämndens beslut år 2017 

 

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 

Redovisning av nämndens beslut år 2017.  

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott 2017-12-13 § 

141. 

_____ 
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§ 179 Dnr 2014-000260  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens delegationsordning  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden antar förslag till ändring i nämn-

dens delegationsordning.  

 

Ärendebeskrivning 

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

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

ärende eller viss grupp av ärende. Det finns ärenden i enlighet med 

kommunallagen 6 kapitel 34 § som en nämnd inte får delegera, detta 

är bland annat verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kva-

lité. 

 

Utifrån kommunallagen har den anställde som beslutar på nämndens 

vägnar en obligatorisk anmälningsskyldighet, och det är nämnden 

som bestämmer i vilken ordning detta ska ske. 

 

Delegationsordningen är ett levande dokument och behöver revide-

ras i samband med förändringar i organisationen. Kultur- och ut-

vecklingsverksamheten förslår att delegationsordningen ändras på 

följande delar: 

 

 3.A.10 Att verksamhetschefen och avdelningschefen enbart 

har delegation på yttrande över detaljplaner då bestämmel-

serna om begränsade planförfarande får tillämpas.  

 

 3.2.C.18 Förtydligat formulering gällande verksamhetsche-

fens delegation på att utse beslutsattestanter med ersättare i 

övrigt för KUN exklusive verksamhetschef löpande under 

året.  

 

Beslutsunderlag 

Förslag till Kultur- och utvecklingsnämndens delegationsordning. 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott 2017-12-13 § 

141.  

_____ 
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§ 180 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 14 december 2017 över anmälningar. 

Förteckning den 14 december 2017 över förslag och synpunkter.  

_____ 
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§ 181 Dnr 2017-000002  

 

Anmälan av delegationsbeslut år 2017 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden lägger redovisningen till handling-

arna.  

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med 6 kapitlet §§ 33-38 i kommunallagen får en nämnd 

uppdra åt ett utskott, ledamot, ersättare eller en anställd hos kommu-

nen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss 

grupp av ärenden. Beslut som fattats på nämndens vägnar ska i en-

lighet med kommunallagen 35 § 6 kapitlet anmälas till nämnden i 

den ordning som bestäms i nämndens delegationsordning.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning den 14 december 2017 över delegationsbeslut.  

_____ 
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§ 182 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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§ 183 Dnr 2017-000004  

 

Informationsärenden/diskussionsärenden år 2017 

 

Utvecklingen av Laholm som cykeldestination 

Nellie Larsson 

 

Skolverksmedel gällande stärka gymnasieskolans Introduktionspro-

gram 

Ingela Månsson 

 

Internbudget 2018 

Ulf Mattsson 

_____ 

 

 


