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Anette Larsson 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 29 september 2017 till och med den 23 

oktober 2017 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Anette Larsson 

Socialtjänsten 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2017-09-27  
 

Plats och tid Campus Laholm, klockan 13:00 – 17:20 

 

Beslutande Cecilia Roos (M), ordförande 

 Gunnar Gullander (C) 

 Magnus Johansson (S) 

 Johan Johansson (M) 

 Gudrun Pettersson (C) 

 Martin Petersson (MP) 

 Lennart Hansson (KD) 

 Karl-Fredrik Tholin (S) 

 Thomas Lövenbo (SD) 

  

Övriga deltagande  Thor Gunnar Bjelland (M), ersättare 

 Ingrid Sjöberg (M), ersättare   

 Kaj Talik (C), ersättare 

 Anne-Lis Gemhagen (M), ersättare  

 Christer Forsman (S), ersättare 

   

 Ulf Mattsson, verksamhetschef 

 Anette Larsson, kommunsekreterare 

 Agneta Wesslen, enhetschef kvalité och kommunikation §124 

 Ingela Månsson, avdelningschef gymnasie-, vuxenutbildning och  

 kulturskola §§125, 139 

 Maria Hidestål, rektor Osbecksgymnasiet §§126, 139 

 Carina Bruzell, rektor Osbecksgymnasiet §§126, 139 

 Therese Ehrenborg, kultursekreterare §§129-132 

 Jon Brooks, enhetschef kulturskolan §§128, 139 

 Christer Johansson, enhetschef fritid §139 

 Roger Arnesson, badföreståndare §139 

 Camilla Jansson, AMI vägledning och coachning §139 

 Anette Martinsson, arbetsmarknadsutredare §139 

  

 

Utses att justera Johan Johansson (M) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 28 september 2017 klockan 11.00 

 

Paragrafer  §§ 124-139 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Cecilia Roos (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Johan Johansson (M)
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 124 Dnr 2017-000098  

 

Budgetuppföljning 2 2017 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner budgetuppföljningen.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 

ska budgetuppföljningar med prognoser på årsskiftet redovisas för 

kommunfullmäktige vid två tillfällen varje år.  

 

Den första budgetuppföljningen utgår från redovisningen per sista 

april och den andra per sista augusti. Den sistnämnda budgetutfalls-

prognosen knyts samman med delårsrapporten och redovisas till 

kommunfullmäktige vid ett och samma tillfälle under oktober. De-

lårsrapporten upprättas också efter redovisningen per den 31 augusti. 

 

I den nu förestående uppföljningen skall nämnderna dessutom lämna 

underlag till uppföljningen av de gemensamma resultatmålen i kom-

munplanen. Nämnderna ska även samtidigt följa upp de nämndsspe-

cifika resultatmålen i sina respektive nämndsplaner.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning den 27 

juni 2016. 

Budgetuppföljning 2 år 2017 för kultur- och utvecklingsnämnden. 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott 2017-09-20  

§ 99   

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige      
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§ 125 Dnr 2017-000114  

 

Tillgång till utbildning inom Introduktionsprogrammet(IM) för 

asylsökande över 18 år 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar återremittera ärendet med 

begäran om komplettering av ekonomisk redogörelse, titta på hur 

man gör i de halländska kommunerna, samverka med socialnämnden 

angående konsekvenserna och bjuda in de gode männen. 

 

Ärendebeskrivning 

I dagsläget har asylsökande ungdomar rätt till utbildning i gymnasie-

skolan (det vill säga på introduktionsprogram eller ett nationellt pro-

gram) endast om utbildningen har påbörjats innan de fyllt 18 år.  

 

Kultur- och utvecklingsnämnden har gett verksamheten i uppdrag att 

göra en utredning kring konsekvenser av att tillåta asylsökande över 

18 år få tillgång till utbildning inom introduktionsprogrammet inrikt-

ning språk på Osbecksgymnasiet. Om utbildning erbjuds redan från 

början så kan integrationen gå snabbare i samhället och undviker en 

negativ spiral med risk för utanförskap. Ungdomar som fyller 18 år 

och är asylsökande ska per automatik övergå i Migrationsverkets 

försorg från den dag som 18 årsåldern infaller.  

 

Då en del av denna grupp söker sig egna boende former i Laholms 

kommun så kommer skolfrågan upp liksom för ungdomar som vid 

ankomsten till Sverige fyllt 18 år, finns det utrymme att påbörja al-

ternativt fortsätta sin utbildning på introduktionsprogrammet eller 

ska de utestängas från utbildningen? 

 

Utredningen berör konsekvenser av 

• att tillåta eller ej tillåta asylsökande ungdomar som är 18+ och ej 

tidigare varit inskrivna i gymnasiala studier att få påbörja studier 

på språkintroduktionen 

 

• att tillåta eller ej tillåta asylsökande ungdomar som fyllt 18 år, har 

påbörjat sina studier innan de fyllt 18 år och som övergått i Mi-

grationsverkets försorg med boende i annan kommun, men som 

önskar fortsätta sina studier i Laholms kommun att få göra detta 

enligt den plan som gällde när utbildningen startade  

 

  forts. 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 

 

• att tillåta eller ej tillåta asylsökande ungdomar som är i utbildning 

på introduktionsprogrammen och som blir uppskrivna till +18 vid  

 

• en tidpunkt tidigare än då de antogs till utbildningen få fortsätta 

sina studier enligt den plan som gällde när utbildningen startade  

 

Utredningen berör inte asylsökande elever som påbörjat sina studier 

tidigare än sin 18 års dag och är placerade eller flyttar till Laholm 

och där skolgången finansieras via statliga medel från migrationsver-

ket eller från placeringskommun. Dessa elever har rätt att fortsätta 

sina studier enligt sin påbörjade utbildningsplan.  

 

Beredningsutskottets förslag till beslut 

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

kande ungdomar som fyllt 18 år och ej påbörjat sina studier inom 

introduktionsprogrammet få påbörja sådana. 

 

2. Verksamheten överlämnar till Kultur- och utvecklingsnämnden att 

fatta beslut när det gäller att asylsökande ungdomar som är i gymna-

siala studier men blir uppskrivna av migrationsverket till att vara 18+ 

vid inskrivningstillfället få: 

 

• gå kvar påbörjad termin  

• avsluta sina studier vid det datum som beskedet blir känt 

• fullfölja sina studier enligt sin påbörjade utbildningsplan   

 

3. Samt att fatta beslut när det gäller asylsökande elever som påbörjat 

sina studier tidigare än sin 18 års dag i Laholms kommun men där-

efter övergått i Migrationsverkets försorg och har sitt boende i annan 

kommun eller under asylprocessen valt att bo i annan kommun 

• att ej tillåta fortsatta studier i kommunen utan hänvisa till boen-

dekommun 

• att tillåta fortsatta studier enligt sin påbörjade utbildningsplan i 

Laholms kommun under förutsättning att utbildningen bekostas 

genom interkommunal ersättning och avtal med utbildningsan-

ordnaren upprättas. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Cecilia Roos (M), Gudrun Pettersson (C) Magnus Johansson (S) 

Lennart Hansson (KD): Återremiss av ärendet med begäran om kom- 

  forts.  
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forts. 

 

plettering av ekonomisk redogörelse, titta på hur man gör i de hal-

ländska kommunerna, samverka med socialnämnden angående kon-

sekvenserna och bjuda in de gode männen.  

 

Thomas Lövenbo (SD): Under punkt 2 bifall till punkten – avsluta 

sina studier vid det datum som beskedet blir känt.  

 

Under punkt 3 bifall till punkten – att ej tillåta fortsatta studier i kom-

munen utan hänvisa till boendekommun. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på eget m.fl. förslag om återremiss av 

ärendet med begäran om kompletteringar. Ordförande finner att kul-

tur- och utvecklingsnämnden beslutar enligt förslaget. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 8 sep-

tember 2017. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll § 79 den 31 maj 2017. 

Bilaga, Skolverkets skrivning kring rekommendationer; Asylsö-

kande har rätt att fortsätta på Introduktionsprogrammet 

Bilaga, Skollag (2010:800) 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott 2017-09-20  

§ 100   

_____ 
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§ 126 Dnr 2017-000007  

 

Redovisning av Osbecksgymnasiets systematiska kvalitetsarbete 

HT17 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen av Os-

becksgymnasiets systematiska kvalitetsarbete höstterminen 2017, 

med återkoppling och förslag på åtgärder med anledning av den be-

tygsutveckling som sker i matematik 1a och b.  

 

Ärendebeskrivning 

Osbecksgymnasiet har genomfört en analys av verksamheten utifrån 

tre målområden, ”kunskaper”, ”arbete och samhällsliv” samt ”be-

dömning och betyg” som återfinns i läroplanen för gymnasieskolan 

(Gy 2011).  

 

Av analysen framgår att skolans arbete kan förbättras främst genom 

fortsatt fokus på formativ bedömning, planering av elevernas lärande 

i kontakt med samhälls- och näringsliv samt likvärdighet i betygs-

sättning. Verksamheten konstaterar även att dokumentationen av ele-

vernas behov av särskilt stöd kan förbättras.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 1 sep-

tember 2017.  

Bilaga, Redovisning av Osbecksgymnasiets systematiska kvalitets-

arbete höstterminen 2017.  

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott 2017-09-20  

§ 101   

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Rektorer Osbecksgymnasiet      
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§ 127 Dnr 2017-000062  

 

Svar på motion om söndagsöppet på Stadsbiblioteket  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att i 

avvaktan på nya biblioteksplanen avslå motionen.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Lennart Svensson (V) 

att biblioteket ska ha öppet även på söndagar. 

 

Det är för närvarande inte aktuellt med någon förändring i biblio-

tekets helgöppethållande. Stadsbiblioteket har öppet lördagar 

klockan 10-13 och Knäreds bibliotek har öppet lördagar klockan 10-

12.  

 

Att utöka öppethållandet till söndagar är inte möjligt inom nuvarande 

ekonomisk ram. Söndagsöppet hade krävt minskat öppethållande an-

nan dag i veckan. 

 

Biblioteksverksamheten har av Kultur- och utvecklingsnämnden fått 

i uppdrag att ta fram en ny biblioteksplan. Biblioteksplanen ska vara 

klar för beslut i oktober 2018.  

I samband med att ny biblioteksplan arbetas fram, kommer verksam-

heten att se över tillgängligheten, bland annat vad gäller öppethål-

lande. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Cecilia Roos (M): Lägga till i beslutet i avvaktan på nya biblioteks-

planen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på eget förslag och finner att kultur- 

och utvecklingsnämnden beslutar enligt förslaget. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 6 augusti 

2017. 

Motion om söndagsöppet på Stadsbiblioteket från kommunfullmäk-

tige den 23 februari 2017.  

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott 2017-09-20  

§ 102 

_____  forts. 
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forts. 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige      
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§ 128 Dnr 2017-000180  

 

Babyrytmik och Småbarnsrytmik på Kulturskolan 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att Babyrytmik för barn 

från 0-2 år flyttar från ett projekt till ett permanent ämne i Kultursko-

lans utbud. 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att Småbarnsrytmik för 

barn från 2-6 år etableras som ett ämne i Kulturskolans utbud. 

 

Ärendebeskrivning 

Kulturskolan har under ett antal tillfällen haft en Babyrytmik kurs 

för barn mellan 0-2 år. En av Kulturskolans målsättningar i Laholms 

Kulturplan 2017-2020 är att erbjuda kulturaktiviteter till barn och 

ungdomar utanför nuvarande åldersgräns (0–6 år och 19+). 

Kulturskolan anser att Babyrytmik och Småbarnsrytmik är ett lämp-

ligt sätt att uppnå målet för barn i åldersgrupp 0-6 år och ska finnas 

fastställt i Kulturskolans permanenta utbud. 

 

Kurserna kommer inte att belasta Kulturskolans budget ytterligare, 

eftersom alla resurser som krävs redan finns i det nuvarande pro-

jektet.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 9 sep-

tember 2017. 

Laholms Kulturplan 2017-2020. 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott 2017-09-20  

§ 103 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Enhetschef kulturskolan      
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§ 129 Dnr 2017-000181  

 

Framtida vattenförsörjning till konstverk och andra anlägg-

ningar i behov av vattenförsörjning 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden ger verksamheten i uppdrag att ta 

fram en förstudie om framtida vattenförsörjning till den offentliga 

konsten, fontäner och idrottsanläggningar i samverkan med kom-

munstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Under sommaren 2017 har 7 utav totalt 8 offentliga konstverk med 

vatteninslag stått torrlagda på grund av den rådande vattenbristen, då 

samtliga får sin vattenförsörjning via den kommunala dricksvatten-

ledningen. Ett verk har manuellt fyllts med sjövatten via tankbil. 

 

Hur vattentillgången kommer att bli i framtiden är det idag svårt att 

förutsäga. men kontakter med Laholmsbuktens VA ger vid handen 

att vi i framtiden måste använda vårt vatten smartare det vill säga rätt 

vatten i rätt kran, När det gäller kvaliteten på vattnet i de vattenbä-

rande offentliga konstverken, är troligtvis inte dricksvatten den 

smartaste lösningen. Hur man i framtiden på smartaste sätt skall lösa 

vattenförsörjningen till de offentliga konstverken bör utredas, så att 

vattenförsörjningen är säkrad inför kommande säsonger. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Gunnar Gullander (C) och Magnus Johansson (S): Ta bort eventuella 

idrottsanläggningar i beslutet, det ska bara stå idrottsanläggningar. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på Gunnar Gullanders (C) och Magnus 

Johanssons (S) förslag och finner att kultur- och utvecklingsnämnden 

beslutar enligt förslaget. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 11 sep-

tember 2017.  

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott 2017-09-20  

§ 104   

_____ 
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§ 130 Dnr 2017-000171  

 

Konstnärlig gestaltning av Hishultsskolan 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att teckna avtal med konst-

nären Robert Hais att utföra konstnärlig gestaltning av Hishultssko-

lan enligt godkänd skiss till en kostnad av 101 000 kronor.  

 

Ärendebeskrivning 

Vid byggnationen av Hishultsskolan avsattes 1% av byggkostnaden, 

motsvarande 140 000 kronor, till konstnärlig gestaltning enligt rikt-

linjer antagna i kommunfullmäktige 1984 §96. 

När konstkonsult- och skissarvode är frånräknade återstår 101 000 

kronor till utförande av ett byggnadsanknutet konstverk. 

 

Uppdraget har under våren upphandlats av kulturkontoret i enlighet 

med LOU:s regler för direktupphandling. Den av kultur- och ut-

vecklingsnämnden den september 2016 §117 antagna arbetsord-

ningen för direktupphandling av konstnärlig gestaltning på skolor 

har följts. 

 

En konstnär har av den så kallade konstgruppen utsetts att lämna 

skissförslag på en konstnärlig gestaltning av fasaden vid huvuden-

trén till skolan. 

 

Skissen kommer att presenteras för konstgruppen den 15 september 

2017 för godkännande. Därefter översändes ärendet till kultur- och 

utvecklingsnämnden för beslut vid nämndens sammanträde den 27 

september 2017.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 5 sep-

tember 2017. 

Arbetsordning för direktupphandling av konstnärlig gestaltning på 

skolor etc. 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott 2017-09-20  

§ 105 

_____ 
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§ 131 Dnr 2017-000172  

 

Konstnärlig gestaltning av Söderlägets och Allarps förskolor 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att teckna avtal med konst-

nären Ragnar Schmid att utföra konstnärlig gestaltning av försko-

lorna på Söderläget och i Allarp enligt godkända skisser till en kost-

nad av sammanlagt 166 000 kronor.  

 

Ärendebeskrivning 

Vid byggnationen av förskolorna på Söderläget och i Allarp avsattes 

1% av byggkostnaden, motsvarande 93 000 respektive 120 000 kro-

nor, till konstnärlig gestaltning enligt riktlinjer antagna i kommun-

fullmäktige 1984 §96. Då de båda skolorna är arkitektoniskt nästan 

identiska och summorna avsatta till konstnärlig gestaltning låga, val-

des att upphandla en och samma konstnär för de båda uppdragen. 

När konstkonsult- och skissarvode är frånräknade återstår samman-

lagt 166 000 kronor till utförande av ett byggnadsanknutet konstverk 

på respektive förskola. 

 

Uppdraget har under våren upphandlats av kulturkontoret i enlighet 

med LOU:s regler för direktupphandling. Den av kultur- och ut-

vecklingsnämnden den september 2016 §117 antagna arbetsord-

ningen för direktupphandling av konstnärlig gestaltning på skolor 

har följts. 

 

De så kallade konstgrupperna på respektive förskola har enats om en 

konstnär som inbjudits att lämna skissförslag på en konstnärlig ge-

staltning av det så kallade torget på respektive förskola. 

 

Skisserna kommer att presenteras för respektive konstgrupp den 19 

september 2017 för godkännande. Därefter översändes ärendet till 

kultur- och utvecklingsnämnden för beslut vid nämndens samman-

träde den 27 september 2017.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 5 sep-

tember 2017.  

Arbetsordning för direktupphandling av konstnärlig gestaltning på 

skolor etc. 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott 2017-09-20  

§ 106 

_____ 
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§ 132 Dnr 2017-000173  

 

Konstnärlig gestaltning av Glänningesjö förskola 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att teckna avtal med konst-

nären Anna Brag att utföra konstnärlig gestaltning av Glänningesjö 

förskola enligt godkänd skiss till en kostnad av 138 000 kronor.  

 

Ärendebeskrivning 

Vid byggnationen av Glänningesjö förskola avsattes 1% av bygg-

kostnaden, motsvarande 156 000 kronor, till konstnärlig gestaltning 

enligt riktlinjer antagna i kommunfullmäktige 1984 §96. När konst-

konsult- och skissarvode är frånräknade återstår 138 000 kronor till 

utförande av ett byggnadsanknutet konstverk. 

 

Uppdraget har under våren upphandlats av kulturkontoret i enlighet 

med LOU:s regler för direktupphandling. Den av kultur- och ut-

vecklingsnämnden den september 2016 §117 antagna arbetsord-

ningen för direktupphandling av konstnärlig gestaltning på skolor 

har följts. 

 

En konstnär har av den så kallade konstgruppen utsetts att lämna 

skissförslag på en konstnärlig gestaltning av fasaden vid huvuden-

trén till förskolan. Skissen kommer att presenteras för konstgruppen 

den 15 september 2017 för godkännande. Därefter översändes ären-

det till kultur- och utvecklingsnämnden för beslut vid nämndens 

sammanträde den 27 september 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 5 sep-

tember 2017. 

Arbetsordning för direktupphandling av konstnärlig gestaltning på 

skolor etc.  

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott 2017-09-20  

§ 107   

_____ 
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§ 133 Dnr 2017-000154  

 

Granskning av kostnader för representation och resor 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

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

vecklingsverksamhetens skrivelse den 31 augusti som nämndens 

svar på revisionens granskning av kostnader för representation och 

resor.  

 

Ärendebeskrivning 

Revisionen har överlämnat en rapport angående av granskning av 

kostnader för representation och resor till nämnden. Revisionen be-

gär nämndens svar med anledning av granskningsrapporten senast 

den 13 oktober 2017. 

 

Syftet med granskningen har varit att bedöma huruvida kommunsty-

relsen och nämnder har en tillräcklig intern kontroll avseende dessa 

kostnader för representation och resor. Revisorernas sammanfat-

tande bedömning är att kommunstyrelse och nämnder förefaller ha 

en tillfredställande intern kontroll avseende kostnader för represen-

tation. Man anser dock att en framtagen tydlig policy för represen-

tation samt ytterligare förtydligande av den bokföringsmässiga han-

teringen bör innebära att den interna kontrollen stärks ytterligare. 

 

Utifrån granskningen identifieras följande förbättringsområden/re-

kommendationer: 

 

Policy för intern och extern representation bör utvecklas och faststäl-

las, där det tydligt framgår vad som är tillåtet avseende omfattning 

och sammanhang. Åtgärder behöver vidtas för att säkerställa att in-

formation om syfte och deltagare framgår vid representationskostna-

der. Brister har framförallt noterats avseende internt debiterade kost-

nader. Riktlinjer och rekommendationer avseende vilka konton som 

representation skall konteras på tydliggörs ytterligare för att be-

gränsa felaktig kontering. 

Utbildning av berörd personal kan med fördel genomföras, där det 

tydliggörs vad som avses med representation, vid vilka tillfällen det 

förekommer samt hur fakturor skall hanteras bokföringsmässigt. 

 

 

 

 

forts 
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forts 
 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 31 au-

gusti 2017. 

Revisionens rapport Granskning av kostnader för representation och 

resor.  

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott 2017-09-20  

§ 108 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen       
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§ 134 Dnr 2017-000155  

 

Granskning av styrning, uppföljning och kontroll av leveran-

törsfakturor 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att lämna kommunled-

ningskontorets yttrande som nämndens svar på revisionens gransk-

ning av styrning, ledning och kontroll av leverantörsfakturor.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen har till kultur- och utvecklingsnämnden över-

lämnat en rapport angående granskning av kommunens styrning, 

uppföljning och kontroll av hanteringen av leverantörsfakturor. Re-

visionen begär svar av nämnden med anledning av granskningsrap-

porten senast den 13 oktober 2017.  

 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunen har en 

ändamålsenlig hantering av leverantörsfakturor. Revisorernas sam-

manfattande bedömning är att hanteringen av leverantörsfakturor i 

vissa avseenden inte har fungerat helt tillfredsställande. 

 

Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till 

granskade nämnder: 

Säkerställ en ändamålsenlig intern kontroll vid förändring av be-

loppsgränser kopplade till beslutattesten. Mottagningsattestant och 

granskningsattestant bör inte vara samma funktion. Inom intern kon-

trollarbetet bör nämnderna även överväga risker kopplade till system 

och hantering av leverantörsfakturor. Säkerställa rutiner som tillser 

att utbetalningar inte görs till leverantörer som inte har avtal med 

kommunen eller att avtalat belopp inte överskrids. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 31 au-

gusti 2017. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 augusti 2017, Re-

visionsrapport granskning av styrning, uppföljning och kontroll av 

leverantörsfakturor 

Revisionens rapport Granskning av styrning, uppföljning och kon-

troll av leverantörsfakturor. 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott 2017-09-20  

§ 109 

_____  

  forts 
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forts 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen  
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§ 135 Dnr 2017-000167  

 

Detaljplan för del av Västra Mellby 6:1 (bostäder), södra Mell-

bystrand centrum, Laholms kommun 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden har inget att erinra mot förslag till 

detaljplan för del av Västra Mellby 6:1 (Bostäder), södra Mellbyst-

rand centrum, Laholms kommun.  

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har skickat över en granskningshand-

ling för detaljplan för del av Västra Mellby 6:1, södra Mellbystrand. 

Eventuella synpunkter ska vara miljö- och byggnadsnämnden till-

handa senast den 6 oktober 2017. 

 

Planområdet gränsar i söder mot Grönatorgsvägen i direkt anslutning 

till korsningen vid 

Grönatorgsvägen-Kustvägen, sträcker sig norr ut mot den befintliga 

villabebyggelsen längs med Kustvägen. Norra delen av planområdet 

gränsar både i väster och öster mot befintlig bebyggelse, i norr grän-

sar området till naturmark. 

 

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för fler bostäder (frilig-

gande enbostadshus, radhus eller kedjehus) i Mellbystrands centrala 

delar, det ges även möjlighet till parkering. Planförslaget innehåller 

ett naturområde med plats för infiltration av dagvatten som är en vik-

tig del i planområdet. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 11 sep-

tember 2017. 

Planbeskrivning med genomförandebeskrivning, granskningshand-

ling detaljplan för del av Västra Mellby 6:1, södra Mellbystrand cent-

rum. 

Dagvattenutredning delavrinningsområde inom Mellbystrand. 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott 2017-09-20  

§ 110 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 136 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 22 september 2017 över anmälningar. 

Förteckning den 22 september 2017 över förslag och synpunkter.  

_____ 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 20 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2017-09-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 137 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 22 september 2017 över delegationsbeslut.  

_____ 
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§ 138 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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§ 139 Dnr 2017-000004  

 

Informationsärenden/diskussionsärenden år 2017 

 

Information från kulturskolan 

Jon Brooks 

 

Öppna jämförelser gymnasiet 2017 

Ingela Månsson 

 

Nya avtal i region Halland gällande Gymnasieavtal och Vuxenut-

bildningens avtal 

Ingela Månsson 

 

Information från fritidsenheten 

Christer Johansson 

 

Information om utomhusbaden 

Christer Johansson 

 

Uppföljning VÄXA-projektet 

Camilla Jansson och Anette Martinsson  

 

Uppföljning elevenkät Osbecksgymnasiet 

Maria Hidestål och Carina Bruzell 

 

Information från ordförande 

- Varit på hearing med revisorerna 

- Ungdomsforum 

- Viktigt med kontaktpolitikerna 

- Budgetberedning 

- Redovisning av projekt och aktiviteter, Hav och jord 

 

Information från verksamhetschef 

- Information om företagsranking 

 

Ledamöternas inspel 

- Magnus Johansson (S) informerar att man träffat utbildningsmi-

nistern där informationen gällde yrkeslinjer 

_____ 

 


