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Laholms kommun 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde  den 29 mars 2017 
 
Protokollet som justerats den 30 mars 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 
30 mars 2017 till och med den 20 april 2017 intygas. 
 
……………………………………………… 
Alexandra Fagerström 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 31 Dnr 2015-000201  
 
Val av ersättare till Kultur- och utvecklingsnämndens bered-
ningsutskott 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
Kultur- och utvecklingsnämnden väljer Johan Johansson (M) som ny 
ersättare i Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott för 
tiden den 29 mars till och med den 31 december 2018. 
 
Ärendebeskrivning 
Jenny Lundholm Graveleij (M) blev befriad från sitt uppdrag som 
ledamot i Kultur- och utvecklingsnämnden av Kommunfullmäktige 
den 18 januari 2017 § 11.  
 
Kultur- och utvecklingsnämnden behöver nu välja in en ersättare i 
Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott för tiden till och 
med 31 december 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut den 31 januari 2017.  
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 32 Dnr 2017-000049  
 
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare år 2016 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberät-
telsen för vårdgivare år 2016 för Osbecksgymnasiets verksamhet. 
 
Ärendebeskrivning 
Den hälso- och sjukvård som bedrivs inom skolväsendet regleras 
bland annat av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), patientsäker-
hetslagen (2010:659), patientsäkerhetsförordningen (2010:1369), 
patientdatalagen (2008:355), patientdataförordningen (2008:360) 
och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. 
 
I hälso- och sjukvårdslagen finns bestämmelser som anger att kvali-
tén i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och 
säkras. I hälso- och sjukvårdslagen finns bestämmelser som anger att 
kvalitén i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas 
och säkras. Ledningen av verksamheten ska organiseras så att den 
tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god kvalitet.  
 
Patientsäkerheten säkerställs också genom att arbeta förebyggande 
med systematiskt kvalitetsarbete (SKA). 
 
Patientsäkerhetsberättelsen ska ligga till grund för en sammanhållen 
kvalitetsberättelse som upprättas årligen av vårdgivaren. Berättelsen 
sammanställs utifrån krav i enlighet med Patientsäkerhetslagen och 
ska på ett öppet och tydligt sätt redovisa strategier, mål och resultat 
av arbetet för att förbättra patientsäkerheten.  
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 7 mars 
2017. 
Patientsäkerhetsberättelse år 2016 den 23 februari 2017.  
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Maria Larsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Maria Hidestål, Verksamhetschef elevhälsan Osbecksgymnasiet 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN  Sammanträdesdatum 4 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2017-03-29  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 33 Dnr 2017-000074  
 
Antagningsstopp för elever till programmen Handel- och admi-
nistrationsprogrammet lärling samt Naturbruksprogra mmet 
lärling på Osbecksgymnasiet läsåret 2017/2018 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att stänga antagningen för 
elever till lärlingsprogrammen, Handel- och administrationspro-
grammet och Naturbruksprogrammet med samtliga inriktningar läså-
ret 2017/2018.  
 
Ärendebeskrivning 
Det finns inte några sökande elever i första hand till de två program-
men Handel- och Administrationsprogrammet samt Naturbrukspro-
grammet efter första omgången då eleverna har lämnat in sina gym-
nasieansökningar. Det finns inte elevunderlag för att erbjuda dessa 
utbildningar inför läsåret 2017/2018 och därför behövs antagningen 
för dessa program stängas inför omvalsomgången. 
 
För få sökande elever till de två programmen gör att det inte går att 
erbjuda dessa inför omvalsperioden och därför behövs antagningen 
stoppas.  
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 9 mars 
2017.  
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Rektorer Osbecksgymnasiet 
Gymnasieantagningen i Falkenberg 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN  Sammanträdesdatum 5 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2017-03-29  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 34 Dnr 2016-000068  
 
Osbecksgymnaiets programutbud år 2017/2018 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner tillägget av programut-
bud, lärlingsutbildning inom vård och omsorgsprogrammet på Os-
becksgymnasiet läsåret 2017/2018.  
 
Ärendebeskrivning 
Verksamheten vill ges möjlighet till att bredda programutbudet ge-
nom att erbjuda lärlingsutbildning inom vård- och omsorgsprogram-
met, lärling. Det finns idag ett stort behov inom denna bransch av 
arbetskraft och Osbecksgymnasiet kan skapa kvalitativ utbildning 
inom detta program i samverkan med vuxenutbildningen. 
 
Kultur- och utvecklingsverksamheten (KUN) har genom samverkan 
med stöd- och omsorgsverksamheten (SON) planerat för att inom ra-
men för Skolverkets pilotprojekt, pilot för Svensk Gymnasielärling/ 
lärlingsanställning höstterminen 2017, samverka med lärlingsan-
ställning inom vård- och omsorgsprogrammet. Då det finns en stor 
arbetsbrist inom denna sektor så behöver Laholms kommun hitta nya 
vägar för att få ungdomar att vilja utbilda sig inom denna nisch. 
 
I årets val för årkurs 9, 2017, är det elva sökande till vård- och om-
sorgsprogrammet till olika skolhuvudmän. Av de elva sökande så är 
fem idag behöriga och stöd- och omsorgsverksamheten (SON) har 
meddelat att de kan tänka sig lärlingsanställning på fem ungdo-
mar/elever årligen. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 27 febru-
ari 2017.  
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Rektorer Osbecksgymnasiet 
Rektor Vuxenutbildningen 
Socialnämnden 
Gymnasieantagningen i Falkenberg 
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§ 35 Dnr 2017-000063  
 
Yttrande avseende Thorengruppen ABs ansökan om godkän-
nande som huvudman för nyetablering av fristående gymnasie-
skola 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att överlämna konsekvens-
beskrivningen till kommunstyrelsen för beslut.  
 
Ärendebeskrivning 
Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkän-
nande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymna-
sieskola vid Thoren Business School Halmstad i Halmstad från och 
med läsåret 2018/2019.  
 
Laholms kommun har getts möjlighet att lämna yttrande som ska 
vara Skolinspektionen tillhanda den 12 maj 2017.  
 
Thorengruppens ansökan om en nyetablering av en fristående gym-
nasieskola bedöms av Kultur- och utvecklingsverksamheten påverka 
Laholms kommuns förutsättningar och verksamhet negativt. Ett ökat 
antal elevplatser i närområdet påverkar elevunderlaget för den kom-
munala gymnasieskolan. Ett vikande elevunderlag ger ekonomiska 
konsekvenser vilket påverkar förutsättningarna för att bedriva Os-
becksgymnasiet, kommunens egen gymnasieskola, i den form som 
finns idag. Elevunderlaget för Osbecksgymnasiet kan bli så lågt att 
det inte längre är möjligt att ha en egen gymnasieskola i kommunen. 
Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att överlämna konsekvens-
beskrivningen till kommunstyrelsen för beslut. 

 
Beslutsunderlag 
Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 1 mars 
2017. 
Remiss från Skolinspektionen den 24 februari 2017. 
Thorengruppen ABs ansökan den 30 januari 2017. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Rektorer Osbecksgymnasiet 
Rektor Vuxenutbildning 
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§ 36 Dnr 2016-000186  
 
Uppstart av gymnasiesärskolans nationella program på Os-
becksgymnasiet 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att inte starta upp gymna-
siesärskolans nationella program på Osbecksgymnasiet. 

 
Ärendebeskrivning 
Gymnasiesärskolan i Laholm är organiserad utifrån program där La-
holms kommun (Barn- och ungdomsnämnd) idag genomför verk-
samheten bestående av det individuella programmet. Övriga nation-
ella program inom gymnasiesärskolan har elever möjlighet att söka 
genom kommuner utanför Laholm. För att skapa en långsiktig pla-
nering av gymnasiesärskolans olika delar krävs ett inriktningsbeslut 
angående om Osbecksgymnasiet ska arbeta för en etablering av nat-
ionella program inom gymnasiesärskolan eller inte.  
 
I Osbecksgymnasiets (Vision Osbeck) originalritningar planerades 
det för en gymnasiesärskoleverksamhet i lokalerna på nuvarande 
Campus Laholm. Då nuvarande elevantal på Osbecksgymnasiet är 
högt innebär det även hög nyttjandegrad på nuvarande lokaler på 
Campus Laholm. Utifrån ett lokalperspektiv krävs endast mindre 
omprioriteringar där elever inom gymnasiesärskolan får tillgång till 
undervisningslokaler för gemensamma ämnen de läser. Beroende på 
antal elever som väljer ett nationellt särskoleprogram på Osbecks-
gymnasiet kommer lokaler behövas tas i anspråk endast i syfte att 
undervisa dessa elever. Anpassningar i lokalerna behöver göras vil-
ket också innebär att lokalerna inte nödvändigtvis kan nyttjas av 
andra elever. Utifrån lokalbehovet idag är dock situationen ansträngd 
och ytterligare etablering av nya verksamheter gör att nyttjandet ökar 
ytterligare vilket innebär stor risk att lokalerna inte räcker till nuva-
rande verksamheten. 
 
Cirka 1-5 elever årligen är aktuella för att läsa på gymnasiesärsko-
lans nationella program. Eleverna har genom samverkansavtal möj-
lighet att läsa program i de andra halländska kommunerna. Hade 
elevunderlaget varit större och antal program som skolan erbjuder 
vara större hade förutsättningarna varit mer gynnsamma för uppstar-
ten av gymnasiesärskola på Osbecksgymnasiet. 
 

Forts 
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forts 
 
Kostnader för en utbildningsplats i annan kommun varierar mellan 
cirka 230 tkr och 270 tkr per läsår. Dessa kostnader hade kunnat 
minska om Osbecksgymnasiet arrangerar och bedriver utbildningen 
i egen regi. Genom samutnyttjande av lokaler, personal, elevhälsa 
samt administrativt stöd hade kostnader minskats.  
 
Dialogmöte har skett januari till februari 2017 med vårdnadshavare 
för elever som är inskrivna idag i årskurserna 7-10 vid Lagahöjden. 
Dialogmötets syfte var att ta reda på hur de ställde sig till gymnasie-
särskola i Laholm, vilka intresse spår fanns bland ungdomarna och 
vårdnadshavarna och andra önskemål kring gymnasiestudier. 
 
Elevantalet som idag läser i annan kommun på nationella program är 
sju elever. Det finns inget som tyder på att den siffran skulle öka i 
framtiden då elevunderlaget från grundsärskola till gymnasie-
särskola är relativt konstant. 
 
Eleverna är idag fördelade på följande program:  
Hälsa, vård och omsorg: 3 elever. 
Estetiska verksamheter: 1 elev. 
Skog, mark och djur: 3 elever. 

 
Beslutsunderlag 
Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 27 febru-
ari 2017. 
Kultur- och utvecklingsverksamhetens inbjudan till dialogmöte den 
20 januari 2017.  
 
Förslag på beslut under sammanträdet 
Cecilia Roos (M):  
Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att inte starta upp gymna-
siesärskolans nationella program på Osbecksgymnasiet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på beredningsutskottets förslag mot 
Cecilia Roos (M) förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med Cecilia Roos (M) förslag. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Rektorer Osbecksgymnasiet 
Barn- och ungdomsnämnden 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN  Sammanträdesdatum 9 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2017-03-29  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 37 Dnr 2017-000068  
 
Programkostnader för El och Energi -, Fordon och Transport- 
och Industritekniska program 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att Industritekniska pro-
grammet, Fordon och transportprogrammet och El- och Energipro-
grammet förs över till vuxenutbildningens regi och att Osbecksgym-
nasiet garanteras platser för gymnasieungdomar som det finns sö-
kande till programmen. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett ökat antal ungdomar söker till Osbecksgymnasiet, men trenden 
med färre sökande till yrkesprogrammen fortgår.  
 
Industritekniska programmet har till läsåret 2017/2018 två sökande 
som inte är behöriga. Detta innebär stor påfrestning på ekonomin och 
där programmet på egen hand inte kan bära kostnaden för fortsatt 
drift. Industriprogrammet släpper tre elever läsåret 2016/2017. Detta 
innebär att kommande läsår läser endast åtta elever på industripro-
grammet borträknat de eventuella sökande till programmet läsåret 
2017/2018. Dock har antalet sökande på industritekniska program-
met varit lågt under en längre tid. 
 
Fordon och transportprogrammet lyckas inte hålla budget på grund 
av för stora kostnader. På fordonsprogrammet läser 15 ungdomar 
spridda på tre årskurser varav fem går i årskurs ett. Fordonsprogram-
met har sex sökande läsåret 2017/2018, varav två är behöriga till pro-
grammet. Elevunderlaget är inte tillräckligt för att programmet eko-
nomiskt ska visa på ett nollresultat. Fordonsprogrammet gjorde ett 
minusresultat 2016 på 148 tkr jämfört mot budget. 
 
Utifrån dagens situation och som ovan beskrivits blir konsekvensen 
att andra program på Osbecksgymnasiet måste bära kostnaderna för 
programmen. Att övriga program på skolan måste bära kostnaderna 
för de program som inte elevpengen räcker till är i längden ohållbart 
och inte heller i linje med vad verksamheten önskar. Till följd av 
detta ser verksamheten tre olika scenarier att fatta beslut kring. 
 
 
 
 

Forts 
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forts 
 
1. Industritekniska programmet, Fordon och transportprogrammet 

och El- och Energiprogrammet finns kvar som idag och det inne-
bär att Osbecksgymnasiet 2017 tillskjuts elevpeng motsvarande 
underskottet för programmet. 

 
2. Industritekniska programmet, Fordon och transportprogrammet 

och El- och Energiprogrammet finns kvar men enbart som lär-
lingsprogram. 

 
3. Industritekniska programmet, Fordon och transportprogrammet 

och El- och Energiprogrammet förs över till vuxenutbildningens 
regi och Osbecksgymnasiet garanteras platser för gymnasieung-
domarna som det finns sökande till programmen. 

 
Beslutsunderlag 
Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 6 mars 
2017.  
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Rektorer Osbecksgymnasiet 
Rektor Vuxenutbildning 
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§ 38 Dnr 2017-000070  
 
Vuxenutbildning en sammanhållen organisation för SFI, Lär-
vux, GRUV och GY tillsammans med det Industritekniska pro-
grammet, Fordon- och transportprogrammet och El- och Ener-
giprogrammet 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att Vuxenutbildningen 
etablerar en sammanhållen organisation för SFI, Lärvux, GRUV och 
GY tillsammans med det Industritekniska programmet, Fordon- och 
transportprogrammet och El- och Energiprogrammet som beslutats 
uppgå i Vuxenutbildningens organisation. 
 
2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att ramupphandling sker 
för de kurser som inte anordnas i vuxenutbildningens egen regi. 
 
3. Kultur- och utvecklingsnämnden upphäver nämndens beslut den 
21 september 2016 § 110.  
 
Ärendebeskrivning 
För att säkerställa regionens utbildningsförmåga och de tekniska 
branschernas kompetensförsörjning överförs Osbecksgymnasiets In-
dustritekniska-, Fordon- och transport-och El- och energiprogram-
men till Vuxenutbildningens organisation enligt särskilt nämndbe-
slut.  
 
Vuxenutbildningen i Laholm omsätter cirka 700 elever årligen. 
Övervägande delen av dessa studerar mot målet att få arbete och 
kunna etablera sig i samhället med egen försörjning. Vuxenutbild-
ningens uppdrag är att inom givna ramar ge vuxna elever kortast och 
effektivaste väg till sina mål. För att Vuxenutbildningen skall kunna 
kombinera sina nuvarande skolformer SFI, Lärvux, GRUV och GY 
med yrkeskurser krävs en sammanhållen organisation.  
 
Vuxenutbildningens kursutbud kommer i motsvarande grad att sty-
ras mot ovanstående programområden. Här behöver Vuxenutbild-
ningen organisera sig för att kunna nyttja yrkesprogrammens kursut-
bud i kombination med övrig vuxenutbildning. Förslaget kan inne-
bära att elevantalet minskas på övriga yrkesutbildningar inom VUX. 
En praktisk konsekvens är att vuxna och ungdomar studerar vissa 
kursmoment tillsammans.  
 

Forts 
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Vuxenutbildningen reserverar grundkostnad ur egen budget för att 
säkerställa tillgången på utbildningsplatser, för närvarande cirka 3,6 
mkr/år för ovanstående tre program. Gymnasiet avropar elevplatser 
enligt prislista.  
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 8 mars 
2017.  
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Rektorer Osbecksgymnasiet 
Rektor Vuxenutbildning 
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§ 39 Dnr 2016-000204  
 
Svar på motion om Lilla Tjärby sjö som rekreationsplats 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
1. Kultur- och utvecklingsnämnden ger fritidsenheten i uppdrag att 
kostnadsberäkna och utreda anläggande av grillplatser, enklare ute-
gym, badplats samt en mindre motionsslinga på kommunens ägda 
mark vid Lilla Tjärby sjö.  
 
2. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslå kommunfullmäktige för-
klara motionen besvarad.  
 
Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Kjell Henriksson och 
Magnus Johansson (S) att kommunen utreder och kostnadsberäknar 
anläggande av motionsslinga, grillplatser, enklare utegym samt bad-
platser vid Lilla Tjärby sjö. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 7 febru-
ari 2017. 
Motion om Lilla Tjärby sjö som rekreationsplats den 15 november 
2016. 
Kultur- och fritidsverksamhetens tjänsteskrivelse den 10 augusti 
2009. 

 
Förslag på beslut under sammanträdet: 
Gunnar Gullander (C) med instämmande av Magnus Johansson (S):  
1. Kultur- och utvecklingsnämnden ger fritidsenheten i uppdrag att 
kostnadsberäkna och utreda anläggande av grillplatser, enklare ute-
gym, badplats samt en mindre motionsslinga på kommunens ägda 
mark vid Lilla Tjärby sjö.  
 
2. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslå kommunfullmäktige för-
klara motionen besvarad.  
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på beredningsutskottets förslag mot 
Gunnar Gullanders (C) förslag och finner att nämnden beslutar i en-
lighet med Gunnar Gullanders (C) förslag. 
____ 
 

Forts 
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Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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§ 40 Dnr 2017-000076  
 
Reviderade uthyrningsprinciper i kommunala idrotts- och fri-
tidsanläggningar 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner förslag till nya uthyr-
ningsprinciper i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar.  
 
Ärendebeskrivning 
Kultur- och utvecklingsverksamheten har fastställt prioriteringsord-
ning och uthyrningsprinciper i kommunala idrotts- och fritidsanlägg-
ningar. Prioriteringsordningen ska ses som en riktlinje och hjälp vid 
tidfördelning i idrottslokaler. 
 
Fritidsenheten föreslår en ändring i nuvarande uthyrningsprinciper 
vilket är att avbokning av arrangemang och enstaka tider ska ske sen-
ast en vecka innan aktuell dag mot nuvarande två veckor. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 2 mars 
2017. 
Reviderade uthyrningsprinciper den 2 mars 2017.  
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Enhetschef fritid 
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§ 41 Dnr 2016-000209  
 
Gestaltningsprogram och tillgänglighetsanpassning för Glän-
ninge sjö badplats 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att godkänna upprättat för-
slag till gestaltningsprogram och tillgänglighetsanpassning för Glän-
ninge sjö badplats, Laholm och ge verksamheten i uppdrag att till-
gänglighetsanpassa badplatsen enligt förstudien under förutsättning 
att strandskyddsdispens beviljas.  
 
Ärendebeskrivning 
Kultur- och utvecklingsnämnden hade i sin budget för 2016 avsatt 
medel med 100 tkr till en förstudie för att tillgänglighetsanpassa 
Glänninge badplats. 
 
I 2017 års budget finns en miljon kronor för att utföra tillgänglig-
hetsanpassningen. 
Ramböll Sverige AB har anlitats för att göra förstudien. Syftet med 
uppdraget var att ta fram ett förslag med kostnadsberäkning på till-
gänglighetsanpassning och upprustning av badplatsen vid Glänninge 
sjö. Anpassningen är kostnadsberäknad till cirka 887 tkr. 
I kostnadsberäkningen ingår inte nya bryggor och borttagande av be-
fintlig brygga med hopptorn som står på pålar.  
 
Nya bryggor finns att tillgå som är i kommunens ägo. Nytt hopptorn 
som fästs på pontonbrygga beräknas kosta cirka 50 tkr. 
 
Strandskyddsdispens har sökts hos länsstyrelsen i Hallands län. 
Samråd har skett med Kommunala Handikapprådet. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 15 mars 
2017. 
Gestaltningsprogram och tillgänglighetsanpassning för Glänninge 
sjö badplats, Laholm  
den 6 februari 2017. 
Ansökan om strandskyddsdispens till Länsstyrelsen Halland. 
Anbud på Handikappanpassning av badplatsen vid Glänningesjö den 
3 november 2016. 
Kostnadsberäkning för Glänninge sjö badplats.  
 

Forts 
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_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Enhetschef fritid 
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§ 42 Dnr 2016-000103  
 
Remissvar Laholms Kulturplan år 2017-2020  
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
1. Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner sammanställningen 
av remissvaren som inkommit om Laholms Kulturplan år 2017-
2020. 
 
2. Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner följande ändringar i 
Laholms kulturplan år 2017-2020: 
 
Tillägg i målsättningen under rubriken Barn och unga, att främjande 
av dialog och samverkan även sker med förskolor, fritids och fritids-
gårdar: främja dialog och samverkan med skolor, förskolor, fritids 
och fritidsgårdar. 
 
Under rubriken Den offentliga konsten, komplettera med följande 
mening: Arbetet med konstnärlig gestaltning av offentliga byggna-
der görs i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling) och 
följer framtagen arbetsordning för samverkan med berörda. 
 
Tillägg i inledningen: Kulturplanen definierar epitetet professionell 
i enlighet med Region Hallands definition: Professionell är den kul-
turskapare eller upphovsperson som har sitt konstnärskap som yrke 
och som har dokumenterad utbildning, dokumenterad erfarenhet el-
ler bådadera, inom sin konstart. En professionell kulturskapare kan 
verka inom en kulturinstitution eller i egen verksamhet. 
 
Ändra följande målsättning under rubriken Laholms teater: Främja 
professionella kulturarrangemang till främja arrangemang med pro-
fessionella kulturskapare. 
 
Tillägg i slutet under rubriken Internationalisering: Kulturinstitut-
ionen Art Inside Out, som drivs gemensamt av de halländska kom-
munerna och Region Halland, är en viktig aktör i sammanhanget. 
 
Tillägg av underrubrik, Funktionsnedsatta under huvudrubriken Kul-
tur för alla- social hållbarhet med följande text och målsättning:  
 
 
 

Forts 
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Nedsatt funktionsförmåga ska inte vara ett hinder för att kunna delta 
i det lokala kulturlivet. För att skapa tillgänglighet på lika villkor 
krävs insatser när det gäller såväl kulturlivets lokaler som dess in-
formation och verksamhet. 
 
Målsättning: 
Främja tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. 
Främja dialog och samarbeten med lokala handikapporganisationer. 

 
Ärendebeskrivning 
Laholms kulturplan omfattar åren 2017-2020 men är naturligtvis ett 
levande dokument som kommer att kompletteras och utvecklas vid 
behov. Det är viktigt att poängtera att planen endast beskriver VAD 
som ska göras inom kultur, inte HUR arbetet ska genomföras och 
inte hur andra enheter och/eller organisationer ska medverka. Kul-
turplanen interagerar med Laholms biblioteksplan, som är ett separat 
dokument och är 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 har sex 
stycken svarat. Vi har fått svar från följande sex remissinstanser: 
Barn- och ungdomsnämnden, Föreningen Norden, Kollektiv 12, La-
holmsnämnden, Region Halland och Veinge Hembygdsförening. 
 

 
Forts 
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Beslutsunderlag 
Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 9 mars 
2017. 
Reviderad upplaga av Laholms kulturplan 2017-2020. 
Remissupplaga av Laholms kulturplan 2017-2020. 
Region Hallands yttrande av Laholms Kulturplan 2017-2020. 
Barn- och ungdomsnämndens yttrande av Laholms Kulturplan 2017-
2020. 
Föreningen Nordens yttrande av Laholms Kulturplan 2017-2020. 
Kollektiv 12 yttrande av Laholms Kulturplan 2017-2020. 
Laholmsnämnden yttrande av Laholms Kulturplan 2017-2020. 
Veinge Hembygdsförening yttrande av Laholms Kulturplan 2017-
2020. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Berörda remissinstanser 
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§ 43 Dnr 2016-000110  
 
Kvalitetsdeklarationer år 2017 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar anta kvalitetsdeklaration-
erna för Folkhälsocentrum, Anläggningar och bokningar, Bidrag till 
föreningslivet, Ungdomsverksamhet samt för Kulturskolan.  
 
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 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 för Folkhäl-
socentrum, Anläggningar och bokningar, Bidrag till föreningslivet 
och Ungdomsverksamhet inom fritidsenheten och för Kulturskolan 
utifrån kommungemensamma anvisningar. Kvalitetsdeklarationer 
för andra områden kommer till nämnden för beslut i april.  
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 14 febru-
ari 2017. 
Kvalitetsdeklaration för Ungdomsverksamhet. 
Kvalitetsdeklaration för Bidrag till föreningslivet. 
Kvalitetsdeklaration för Kulturskolan. 
Kvalitetsdeklaration för Anläggningar och bokningar. 
Kvalitetsdeklaration för Folkhälsocentrum.  
_____ 
 
 

Forts 
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Beslutet skickas till: 
Rektor kulturskola 
Enhetschef fritid 
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§ 44 Dnr 2017-000041  
 
Fastställande av ersättningsnivå för det Estetiska programmet 
exklusive inriktning musik till andra kommunala och fristående 
gymnasieskolor år 2017 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
1. Kultur- och utvecklingsnämnden fastställer prislista till fristående 
gymnasieskolor enligt följande att gälla från och med den 1 april 
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 
Skolverket beslutade den 31 januari 2017 om riksprislista för nation-
ella program år 2017 och ersättning till fristående gymnasieskolor 
och andra kommunala gymnasieskolor. 
 
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). 
 
 

Forts 
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Bidraget består av grundbeloppet enligt 16 kap. § 53 Skollagen 
(2010:800) och i vissa fall ett tilläggsbelopp enligt 16 kap. § 54 Skol-
lagen (2010:800). 
 
Grundbeloppet ska avse ersättning för undervisning, lärverktyg, 
elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostna-
der. 
 
Enligt 16 kap. § 55 Skollagen (2010:800) ska grundbeloppet bestäm-
mas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning 
av resurser till det programmet eller den inriktningen som hemkom-
munen erbjuder. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 28 febru-
ari 2017. 
Riksprislista för ersättning till fristående skolor år 2017.  
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Berörda skolor 
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§ 45 Dnr 2017-000073  
 
Förstudie renovering, om- och tillbyggnad av Folkhälsocentrum 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att be-
ställa en förstudie avseende renovering, om- och tillbyggnad av 
Folkhälsocentrum.  
 
Ärendebeskrivning 
Laholms simhall stod klar och invigdes den 29 januari 1977 och be-
stod då av en 25 metersbassäng med 6 banor, undervisningsbassäng, 
plaskbassäng för de minsta barnen och ett mindre gym samt enklare 
cafeteria/reception. I början av år 2000 beslutade Laholms kommun 
att bygga ut simhallen och bygga ihop simhallen med Lagaholms-
skolan och idrottshallarna. Idrottshallen kompletterades med en 
mindre idrottshall och ett nytt badland för de mindre barnen anlades 
2009. En renovering genomfördes av 25 meters-bassängen och 
undervisningsbassängen 2012- 2013 då ny matta lades i bassängerna 
och ny klinker lades på delar av golvet i simhallen.  
 
Samtliga lokaler har en hög nyttjandegrad och slitaget är stort.  
 
Den stora befolkningsökningen som skett i Laholms kommun, och 
som väntas i och med byggnationerna på Allarp gör att efterfrågan 
på simskola, gym och tider i idrottshallarna förväntas öka. 
 
Redan idag är personalutrymmen, arbetsplatser och möteslokaler 
otillräckliga och delar av verksamheten sitter i baracklösning. 
 
Målgruppen funktionsnedsatta saknar idag tillgång till anpassat gym 
och i och med satsningen på friskvårdskort till personer inom LSS 
samt att delar av grundsärskolan flyttar in på Lagaholmsskolan är en 
satsning på denna målgrupp nödvändig.  
 
Medborgardialoger är initierade för att fånga upp allmänhetens be-
hov och önskemål. Samtliga nämnder behöver representeras under 
förstudien för att fånga upp verksamheternas behov och önskemål. 
 
Förstudien bör innehålla: 

• Ett par olika förslag på utformning av lokaler och utemiljö 
utifrån vad som framkommer av den senaste forskningen. 

 
Forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN  Sammanträdesdatum 26 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2017-03-29  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 
 

Kring utformning och användande av sådana, medborgardia-
loger och av verksamheternas behovsinventeringar. Hänsyn 
bör tas till att utemiljön ska binda samman campusområdet 
och uppfattas som en helhet. 

• Förslag på energi- och miljösmart teknik som möjliggör en 
begränsning av miljöpåverkan. 

• Hyreskalkyl kopplat till de olika förslagen. 
• Tidplan för olika etapper. 

 
Beslutsunderlag 
Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 9 mars 
2017.  
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 46 Dnr 2016-000052  
 
Handlingsplan för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar i 
Laholm 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen av det 
kommunala aktivitetsansvaret.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt skollagen 29 kap. § 9 ska hemkommunen löpande under året 
hålla sig informerad om hur de ungdomarna mellan 16-20 år i kom-
munen är sysselsatta. Kommunen ska regelbundet erbjuda lämpliga 
individuella åtgärder till de ungdomar som omfattas av aktivitetsan-
svaret. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den en-
skilde till vidare utbildning alternativt hitta vägar till arbete genom 
studiebesök eller praktik.  
 
Ansvar ligger organiserat under Kultur- och Utvecklingsnämnden, 
Arbetsmarknadsinsatser, Jobb Laholm. Uppdraget för målgruppen 
har breddats då nya riktlinjer i form av de Allmänna råden trätt i kraft 
1 januari 2015. 
 
Det kommunala aktivitetsansvaret gäller för följande ungdomar: 
1. Ungdomar som fullgjort skolplikten, det vill säga årskurs 9, men 
som inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program 
i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.  
 
2. Elever som har fullföljt ett nationellt program men har fått ett stu-
diebevis istället för ett examensbevis.  
 
3. Elever som går på Introduktionsprogrammet. 
 
JobbLaholm arbetar 2017 aktivt med att införa tekniska hjälpmedel 
för att underlätta uppdraget med den uppsökande verksamheten, ge-
nom att införskaffa Beda via UHR. I detta ärende inväntas IT-enhet-
ens hjälp för införande av datasystem. Med detta program kan kom-
munen söka upp ungdomars gymnasiala betyg och därmed lättare få 
fram de som har studiebevis.  Handläggningen av ärendena som in-
går i KAA kvalitetssäkras genom att införa Treserva dokumentat-
ionssystem. Dessutom har samverkansavtal initierats med andra 
samarbetsparter som berörs av arbetet med ungdomarna, för att fånga 
upp dem som varken arbetar eller studerar. 

Forts 
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forts 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 10 mars 
2017. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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§ 47 Dnr 2016-000039  
 
Reviderade riktlinjer gällande åtgärder mot kränkande behand-
ling, diskriminering och trakasserier 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner reviderade riktlinjer för 
åtgärder mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.  
 
Ärendebeskrivning 
I riktlinjer gällande åtgärder mot kränkande behandling, diskrimine-
ring och trakasserier tydliggörs huvudmannens ansvar, hur ett före-
byggande arbete ska genomföras, anmälningsskyldigheten och ruti-
nerna kring detta tydliggörs liksom ansvaret och rutinerna för utred-
ning och åtgärder. Vidare tar riktlinjerna upp kravet på att verksam-
heterna ska upprätta en plan för kränkande behandling/likabehand-
lingsplan och hur nämnden ska kunna ta del av inkomna anmäl-
ningar, sammanställningar av utredningar och åtgärder och statistik.  
 
Riktlinjerna antogs av Kultur- och utvecklingsnämnden den 23 mars 
2016 § 34. Ändring i riktlinjer har gjorts, om vart anmälan av krän-
kande behandling ska skickas. Tidigare via en ikon i First Class till 
en sluten grupp i Outlook. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 10 febru-
ari 2017.  
Riktlinjer gällande åtgärder mot kränkande behandling, diskrimine-
ring och trakasserier.  
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Rektorer Osbecksgymnasiet 
Rektor Vuxenutbildning 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN  Sammanträdesdatum 30 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2017-03-29  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 48 Dnr 2017-000065  
 
Ansökan om bidrag till Stadsfesten 2017 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
1. Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar bidrag på 50 tkr till 

Laholms Köpmannaförening för anordnande av familjefest på 
dagtid sommaren 2017. Finansiering ur nämndens medel till 
förfogande, förutsatt att kommunstyrelsen beviljar bidrag på lika 
summa till Laholms Köpmannaförening.  
 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden begär en slutredovisning för 
anordnandet av familjefesten på dagtid sommaren 2017 från 
Laholms Köpmannaförening. 

 
3. Kultur- och utvecklingsnämnden avslår ansökning om bidrag för 

anordnande av stadsfesten sommaren 2017 från Plenus Event 
AB. 

 
Ärendebeskrivning 
Laholms Köpmannaförening har kommit in med två ansökningar om 
bidrag från Laholms kommun för anordnande av stadsfesten somma-
ren 2017 i samarbete med Peter Chalenius som festgeneral. 
 
Den första ansökan är om bidrag är från Laholms Köpmannaförening 
med bidragsansökan på 150 tkr. 
 
Den andra ansökan om bidrag till stadsfesten 2017 var från Laholms 
Köpmannaförening tillsammans med Plenus Event AB. Bidragsan-
sökan är på 242 tkr. 
 
Laholms Köpmannaförening beviljades bidrag på 110 tkr för genom-
förande av Stadsfesten 2016, kostnaden delades mellan Kommunsty-
relsen och Kultur- och utvecklingsnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bidrag till Stadsfesten 2017 från Plenus Event den 13 
mars 2017. 
Ansökan om bidrag till Stadsfesten 2017 från Laholms Köpmanna-
förening den 22 februari 2017.  
 
Förslag på beslut under sammanträdet 
Cecilia Roos (M):  

Forts 
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1. Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar bidrag på 50 tkr till 
Laholms Köpmannaförening för anordnande av familjefest på 
dagtid sommaren 2017. Finansiering ur nämndens medel till 
förfogande, förutsatt att kommunstyrelsen beviljar bidrag på lika 
summa till Laholms Köpmannaförening.  
 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden begär en slutredovisning för 
anordnandet av familjefesten på dagtid sommaren 2017 från 
Laholms Köpmannaförening. 

 
3. Kultur- och utvecklingsnämnden avslår ansökning om bidrag för 

anordnande av stadsfesten sommaren 2017 från Plenus Event 
AB. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kultur- och 
utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med Cecilia Roos (M) för-
slag. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Laholms Köpmannaförening 
Plenus Event AB 
Kommunstyrelsen 
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§ 49 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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§ 50 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 16 februari 2017 över anmälningar. 
Förteckning den 16 februari 2017 över förslag och synpunkter.  
_____ 
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§ 51 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 17 februari 2017 över delegationsbeslut.  
_____ 
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§ 52 Dnr 2017-000004  
 
Informationsärenden/diskussionsärenden år 2017 
 
Information om konstgräs 
Ingvar Björkman 
 
Information om Kultur 
-Teckningsmuseet  
Johan Hjert och Johan Heintz 
 
Information om nationaldagen i parken 
Johan Hjert 

 
Uppföljning elevenkät Osbecksgymnasiet  
Carina Bruzell och Maria Hidestål 
 
Information från kontaktpolitiker 
- Möte med verksamheter 
 
Information från ordförande 
- Kontaktat elevrådet på Osbecksgymnasiet gällande matsalen. 
- Besök i Varberg för information om hästnäringen.  
 
Information från verksamhetschef 
 
Ledamöternas inspel 
_____ 
 


