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Protokollet som justerats den 25 januari 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 

25 januari 2017 till och med den 25 januari 2017 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Alexandra Fagerström 

Kultur- och utvecklingsverksamheten 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2017-01-25  
 

Plats och tid Campus Laholm, klockan 13:00 –  17 

 

 

 

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) §§ 1-9,11-13 

 Helge Wigforss (SD) §§10,14 

Övriga deltagande   

 Ingrid Sjöberg (M), ersättare  

 Jan Gottfriedson (L), ersättare 

 Anne-Lis Gemhagen (M), ersättare  

 Christer Forsman (S), ersättare 

 Helge Wigforss (SD), ersättare  

   

 Ulf Mattsson, verksamhetschef 

 Alexandra Fagerström, kommunsekreterare 

 Anna Carlgren, kommunsekreterare 

 Louise Robertsson, enhetschef ekonomi och service § 1 

 Agneta Wesslén, enhetschef kvalité och kommunikation §§ 2-5  

 Ingela Månsson, avdelningschef gymnasie-, vuxenutbildning och kulturskola 

 § 8 

 Carina Bruzell, rektor Osbecksgymnasiet § 8 

 Marie Hidestål, rektor Osbecksgymnasiet § 8 

 Camilla Jansson, AMI vägledning och coachning § 14 

 Anette Martinsson, AMI vägledning och coachning § 14 

 Sofia Larsson, ungdomssammordnare § 14 

 Jenny Kolnig, enhetschef AMI vägledning och coachning § 14 

 Ove Bengtsson, IT-chef §§1-7, 9, 11-13  

 

 

Utses att justera Karl-Fredrik Tholin (S) 

  

Plats och tid för justering Campus Laholm den 25 januari 2017 klockan 17:30 

 

Paragrafer  §§ 1-14 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Alexandra Fagerström 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Cecilia Roos (M) 

 



 

 

 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Karl-Fredrik Tholin (S)
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 1 Dnr 2017-000008  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens internbudget år 2017 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden fastställer förslaget till internbud-

get för år 2017. 

 

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. 

 

Med utgångspunkt från den beslutade budgeten ska respektive 

nämnd fastställa en internbudget. Ur uppföljningssynpunkt är det 

viktigt att internbudgeten kodas på samma sätt som verksamheten 

sedan kommer att redovisas. 

 

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. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 1 den 18 januari 2017. 

Förslag till internbudget för Kultur- och utvecklingsnämndens verk-

samheter år 2017. 
      

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 2 Dnr 2016-000201  

 

Uppdrag kring kundorienterad verksamhetsutveckling 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner uppdrag kring kundori-

enterad verksamhetsutveckling.      

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsverksamheten bildades 2011 och består av 

flera olika verksamhetsområden och enheter. Verksamheten har se-

dan starten arbetat för att skapa en helhet av de olika verksamheterna. 

Ett arbete som har utvecklats efter hand och som har synliggjorts i 

arbetet med den gemensamma verksamhetsplanen.  

 

När nämnden diskuterade olika uppdrag till verksamheten i arbetet 

med nämndsplan 2017 lyftes behovet av vidareutveckla följande om-

råden: kundperspektiv, ledarskap, medarbetarskap, arbetsmiljö, kul-

tur i organisationen, verksamhetsutveckling, delaktighet och infly-

tande.  

 

Diskussionerna sammanfattades i att ge verksamheten i uppdrag att 

införa SIQ:s modell för kundorienterad verksamhetsutveckling för 

att förstärka kundorienteringen, helhetssynen inom verksamheten 

och för att utveckla ledarskap och medarbetarskap.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 2 den 18 januari 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 4 januari 

2017.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 3 Dnr 2016-000110  

 

Kvalitetsdeklarationer år 2017 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att anta kvalitetsdeklarat-

ionerna för Osbecksgymnasiet, vuxenutbildningen och bibliotek.  

 

Ärendebeskrivning 

Inför arbete med nämnsdplan 2017, budget och ekonomisk plan fick 

nämnderna i uppdrag att se över och besluta om kvalitetsdeklarat-

ioner. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade: att behålla kvali-

tetsdeklarationerna för Osbecksgymnasiet, Vuxenutbildningen och 

Bibliotek och gav verksamheten i uppdrag att göra revideringar som 

tydliggör kvalitetsaspekterna än mer.  

 

Verksamheten har tagit fram uppdaterade kvalitetsdeklarationer för 

Osbecksgymnasiet, Vuxenutbildningen och Bibliotek utifrån 

kommungemensamma anvisningar och utifrån de synpunkter nämn-

den fört fram i diskussioner.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 3 den 18 januari 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 24 no-

vember 2016.  

Kvalitetsdeklaration Osbecksgymnasiet 

Kvalitetsdeklaration Vuxenutbildningen 

Kvalitetsdeklaration Bibliotek  

 

_____ 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2017-01-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 4 Dnr 2016-000218  

 

Verksamhetschef Hälso- sjukvård samt ansvarig sjuksköterska 

för daglig verksamhet 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar säkerställa tjänsten 

verksamhetschef hälso- och sjukvård genom tjänsteköp av social-

nämnden för del av daglig verksamhet som utförs i kultur- och ut-

vecklingsnämnden och utser Eva Muller till verksamhetschef för 

hälso- och sjukvård. 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att säkerställa tjänsten 

medicinskt ansvarig sjuksköterska och Lex Maria ansvarig genom 

tjänsteköp av socialnämnden för del av daglig verksamhet som utförs 

i kultur och utvecklingsnämnden och utser Maria Persson till medi-

cinskt ansvarig sjuksköterska och Lex Maria ansvarig.  

 

Ärendebeskrivning 

Utförandet av daglig verksamhet med inriktning arbete och syssel-

sättning överfördes till kultur- och utveckling med start den 1 januari 

2015. I samband med överföringen av utförandet av daglig verksam-

het fattade nämnden beslut om ansvarig verksamhetschef för hälso- 

och sjukvård enligt 29 § HSL och om en sjuksköterska enligt 24 § 

HSL. Nämnden utsåg verksamhetschef och sjuksköterska som arbe-

tar på uppdrag av Socialnämnden vilket är möjligt då all personal i 

Laholms kommun är anställd av kommunstyrelsen. Tjänsterna som 

berör hälso- och sjukvård köper då kultur- och utvecklingsnämnden 

av socialnämnden.  

 

Kultur- och utvecklingsnämnden behöver nu fatta ett nytt beslut då 

det finns en ny verksamhetschef för hälso- och sjukvård samt en nya 

medicinskt ansvarig sjuksköterska och Lex Maria ansvarig.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 4 den 18 januari 2017 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 8 decem-

ber 2016.  

 

 

 

 

 

  Forts 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2017-01-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Beslutet skickas till: 

Socialnämnden 

Verksamhetschef Hälso- och sjukvård 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO      

 

_____ 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2017-01-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 5 Dnr 2016-000187  

 

Entledigande och förordnande av personuppgiftsombud inom 

Kultur- och utvecklingsnämndens verksamhetsområde 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden entledigar Ann-Christin Mag-

nusson och Hans-Lave Angviken från sina uppdrag som personupp-

giftsombud fr.o.m. den 25 januari 2017 och anmäler detta till Data-

inspektionen enligt § 36 personsuppgiftslagen.  

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden förordnar Linus Lundberg och 

Agneta Wesslén som personuppgiftsombud inom kultur- och ut-

vecklingsnämndens verksamhetsområde fr.o.m. den 25 januari 2017 

och anmäler förordnandet till Datainspektionen enligt § 36 persons-

uppgiftslagen.  

 

Ärendebeskrivning 

Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 och har till syfte att 

skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när per-

sonuppgifter behandlas. Personuppgiftslagen bygger på gemen-

samma regler som har beslutats inom EU, det så kallade dataskydds-

direktivet. Övriga EU-länder har alltså liknande skyddslagar vilket 

underlättar flödet av information inom unionen. 

 

Enligt personuppgiftslagen måste i princip all automatiserad behand-

ling av personuppgifter anmälas till Datainspektionen som är till-

synsmyndighet. Anmälan behöver dock inte göras om den person-

uppgiftsansvarige förordnar ett personuppgiftsombud och anmäler 

detta till tillsynsmyndigheten. Personuppgiftsansvariga är bland an-

nat kommunens nämnder och de kommunala bolagen, för de register 

och andra behandlingar av personuppgifter som sker i deras verk-

samhet. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden förordnade den 3 januari 2011, 

Ann-Christin Magnusson och Hans-Lave Angviken som personupp-

giftsombud inom nämndens verksamhetsområde och de ska entledi-

gas från sina uppdrag. Kultur- och utvecklingsnämnden behöver där-

med förordna nya personuppgiftsombud. Verksamheten föreslår 

nämnden att förordna Linus Lundberg och Agneta Wesslén som nya 

personuppgiftsombud.  

 

      Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 
 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 5 den 18 januari 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 15 de-

cember 2016.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Datainspektionen      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 6 Dnr 2016-000178  

 

Remiss till revisionen angående flyktingmottagande och integ-

ration 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att ge verksamheten i 

uppdrag att lämna uppföljning av samhällsorienteringen till nämnden 

i samband med uppföljning 2 samt årsredovisning.  

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att upphäva Riktlinjer 

för introduktionsersättning. 

 

3. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att revisionsrapporten 

läggs till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen har överlämnat en rapport till kommunstyrelsen, 

kultur- och utvecklingsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och 

socialnämnden angående granskning av flyktingmottande och integ-

rationsarbete. Granskningens syfte vara att bedöma ändamålsenlig-

heten i styrning, genomförande och uppföljning av kommunens flyk-

tingmottagning och integrationsarbete. Revisionen begär svar med 

anledning av granskningsrapporten senast den 31 januari 2017.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 6 den 18 januari 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 30 de-

cember 2016. 

Revisionens granskning av flyktingmottagande och integrationsar-

bete den 27 september 2016.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 7 Dnr 2015-000196  

 

Bidrag till allmän samlingslokal år 2017 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar bidrag till samlingslokaler 

2017 enligt nedan:  

 

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 

Mellbystrandsföreningen  145 000 

Mestocka Nya Bygdegårdsförening 64 000 

Ränneslövs Bygdegårdsförening  101 000 

Våxtorps Bygdegårdsförening  115 000 

Våxtorps Godtemplare Byggnadsförening 62 000 

Ålstorps Bygdegårdsförening  54 000 

 

Summa  1 153 000 

 

   

Ärendebeskrivning 

Kommunens stöd till föreningar som upplåter allmänna samlingslo-

kaler regleras av Bestämmelser om bidrag till allmänna samlingslo-

kaler, LFS 7.9 och beslutas av Kultur- och utvecklingsnämnden. Nu-

varande regler gäller sedan 1 januari 2008. 

 

Med allmän samlingslokal avses lokal som på en ort hålls öppen och 

tillgänglig för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell 

verksamhet, 

förströelse, fritidssysselsättning eller annan liknande verksamhet. 

 

Ansökningar om bidrag för verksamheten år 2017 har inkommit från 

13 föreningar.  

 

 

 
Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 7 den 18 januari 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 7 decem-

ber 2016.  

Ansökan med tillhörande handlingar från 13 föreningar.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Berörda föreningar      
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§ 8 Dnr 2017-000007  

 

Redovisning av Osbecksgymnasiets systematiska kvalitetsar-

bete, uppföljning av normer och värden samt elevers ansvar och 

inflytande 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen 

och lägger den till handlingarna. 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden vill ha en uppföljning varan-

nan månad om hur verksamheten arbetar med de två målom-

rådena, normer och värden samt elever ansvar och inflytande.  

 

Ärendebeskrivning 

Osbecksgymnasiet har genomfört en analys av verksamheten utifrån 

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

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

 

Antal elever som påbörjat enkäten är 463, varav 354 har fullföljt. 524 

elever har fått enkäten utskickad till sig vilket innebär att svarsfre-

kvensen är 75 % räknat på det antal som fullföljt enkäten. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 8 den 18 januari 2017.  

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 16 janu-

ari 2017. 

Bilaga 1 – Redovisning av Osbecksgymnasiets elevenkät hösttermi-

nen 2016.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige      
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§ 9 Dnr 2016-000195  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens arkivbeskrivning 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att anta föreslagen arkiv-

beskrivning.      

 

Ärendebeskrivning 

Enligt både offentlighets- och sekretesslagen (kap.4 § 2) och arkiv-

lagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens 

allmänna handlingar. I arkivlagen (6 §) kallas denna arkivbeskriv-

ning. 

 

Beskrivningen ska ge en överblick över hanteringen av de allmänna 

handlingarna och hur myndigheten är organiserad. Beskrivningen 

ska utgå från dess arbetsuppgifter och organisation och redovisa 

dessa så att den som söker information kan göra sig en föreställning 

om vilka handlingstyper som produceras och förvaras. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 9 den 18 januari 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 2 januari 

2017.  

Kultur- och utvecklingsverksamhetens förslag till arkivbeskrivning. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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§ 10 Dnr 2016-000219  

 

Kontaktpolitiker år 2017 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner indelningen och av kon-

taktpolitiker för perioden 2017.  

 

Ärendebeskrivning 

Syftet med kontaktpolitiker systemet är att ledamöter och ersättare 

har ett särskilt ansvar att hålla kontakten med del av verksamheten 

för att:  

 

Skaffa sig baskunskaper om verksamhetens villkor och förutsätt-

ningar genom verksamhetsbesök, samtal och egna iakttagelser för att 

kunna förmedla kunskapen vidare till nämnden och till partigrupper.  

 

Skaffa sig kunskaper om den del av verksamheten man är kontakt-

politiker för så att den kan bli ett bidrag till nämndens gemensamma 

arbete med uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring. 

 

Hjälpa till att tydliggöra och förklara nämndens målsättningar och 

resultatkrav för verksamheten. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 10 den 18 januari 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 3 januari 

2017.  

_____ 
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§ 11 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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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 16 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2017-01-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 12 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 över anmälningar den 18 januari 2017. 

Förteckning över inkomna synpunkter och förslag den 18 januari 

2017. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 13 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 över delegationsanmälningar den 18 januari 2017.  

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 18 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2017-01-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 14 Dnr 2017-000004  

 

Informationsärenden/diskussionsärenden år 2017 

 

IT-avdelningen kommer och byter SIM-kort på samtliga Ipads     

  

VÄXA – projektet  

Camilla Jansson och Anette Martinsson 

 

Rapport sommarprogram för Unga 

Sofia Larsson 

 

Planerade aktiviteter för att främja nyanländas tillträde i yrkeslivet 

Jenny Kolnig 

 

Riktlinjer för konstnärlig gestaltning vid ny-, till och ombyggnad av 

lokaler för kommunal verksamhet 

Ulf Mattsson 

 

Information från kontaktpolitiker 

 

Information från ordförande 

 

Information från verksamhetschef 

-Verksamhetsplanen 

 

Ledamöternas inspel 

 

      

_____ 

 

 


