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Laholms kommun 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde den 25 oktober 
2017 

 
Protokollet som justerats den 26 oktober 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 

26 oktober 2017 till och med den 16 november 2017 intygas. 

 

……………………………………………… 

Alexandra Fagerström 

Kultur- och utvecklingsverksamheten 
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Plats och tid Campus Laholm, klockan 13:00 – 16:45 

 

 

 

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 Ingrid Sjöberg (M), ersättare   

 Kaj Talik (C), ersättare 

 Jan Gottfriedson (L), ersättare 

 Anne-Lis Gemhagen (M), ersättare  

 Stina Lindberg (S), ersättare 

 Christer Forsman (S), ersättare 

 Gunnar Wiik (SD), ersättare  

   

 Ulf Mattsson, verksamhetschef 

 Alexandra Fagerström, kommunsekreterare 

 Louise Robertsson, enhetschef ekonomi och service, §§ 140-141 

 Carl-Fredrik Stefansson, föreningskonsulent §§144-145 

 Christer Johansson, enhetschef fritid §§ 144-147, 153 

 Jenny Kolnig, enhetschef arbetsmarknadsinsatser, vägledning och  

 Coachning, mottagning nyanlända §§ 148, 153 

 Roland Norrman, enhetschef arbetsmarknadsinsatser, arbetsträning 

 och sysselsättning § 153 

 Stefan Lundström, VD Laholmshem § 153 

 Tirtha Rasalli, mottagningssamordnare §§ 148, 153 

  

  

Utses att justera Magnus Johansson (S) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 26 oktober 2017 klockan 14:00 

 

Paragrafer  §§ 140-153 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Alexandra Fagerström 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Cecilia Roos (M) 

 

 

Justerande __________________________________ 



 

 

 

 

 Magnus Johansson (S)
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§ 140 Dnr 2017-000017  

 

 Ekonomisk rapport år 2017 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen. 

      

Ärendebeskrivning 

Redovisning av Kultur- och utvecklingsnämndens ekonomi och 

eventuella avvikelser.    

 

Beslutsunderlag 

Bilaga, ekonomisk rapport den 20 oktober 2017. 

_____ 
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§ 141 Dnr 2017-000179  

 

Hyror och avgifter 2018 inom Kultur- och utvecklingsnämndens 

verksamheter 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår att kommunfullmäktige 

antar föreliggande förslag till hyror och avgifter inom kultur- och ut-

vecklingsnämndens verksamhetsområde att gälla från och med den 

1 januari 2018.  

 

Ärendebeskrivning 

I samband med upprättande av budget för nästkommande år görs en 

översyn av gällande hyror och avgifter inom kultur- och utvecklings-

nämndens verksamheter.      

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 11 okto-

ber 2017. 

Bilaga, hyror och avgifter inom Kultur- och utvecklingsnämnden. 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott 2017-10-18 § 

114.      

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige      
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§ 142 Dnr 2017-000007  

 

Uppföljning av interkommunal ersättning för utbildning IKE 

2016/2017 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner systematiskt kvalitets-

arbete uppföljning interkommunal ersättning för utbildning läsåret 

2016/2017.      

 

Ärendebeskrivning 

Enligt skollagen finns det tydliga krav för systematiskt kvalitetsar-

bete. Kraven innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter syste-

matiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera re-

sultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera 

och utveckla utbildningen. Verksamhetens resultat behöver dessu-

tom följas upp, analyseras i förhållande till vad vetetenskap och be-

prövad erfarenhet lyfter fram som betydelsefullt i genomförandet. 

Även vid planering och prioritering av utvecklingsinsatser är det vik-

tigt att ta hänsyn till aktuell forskning. 

Systematiskt kvalitetsarbete handlar om att lokalt utveckla metoder 

för att strukturera och systematisera ett arbete som redan utförs och 

reflektera över vad man gör, i vilket syfte, hur resultaten bedöms och 

används och vilka konsekvenserna blir för både verksamhetens ut-

veckling och för de enskilda eleverna.  

     

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 25 sep-

tember 2017. 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott 2017-10-18 § 

112. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige      



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2017-10-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 143 Dnr 2017-000178  

 

Samverkansavtal kring vuxnas lärande i Halland 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att tillstyrka samverkans-

avtalet kring vuxnas lärande i Halland. Avtalet ska träda i kraft den 

1 januari 2018 och tillsvidare med en uppsägningstid på tre månader 

före kalenderåret. Effekterna ska utvärderas årligen och revidering 

ska göras om det behövs.      

 

Ärendebeskrivning 

Samverkansavtalet har sedan år 2016 och fram till dags datum varit 

under omarbetande och utgått från det samverkansavtal som togs 

fram hösten 2008 och våren 2009, diarienummer 2009–000048, 

2009-000222. Arbetet har letts utav samordnare på Region Halland 

och vuxenrektorsgruppen i Halland utifrån direktiv från gymnasie- 

chefsgruppen Halland. Samtliga kommuner i Halland har varit med 

från början i uppstarten av framtagandet men då det från regerings-

håll kom ut att minst tre kommuner behöver teckna samverkansavtal 

för att kunna söka yrkesvuxbidraget från Skolverket så avstod 

Kungsbacka kommun att delta mer. Kungsbacka kommun skriver 

samverkansavtal med Göteborgsregionen istället. Samverkansavta-

let kommer gälla för Laholms kommun, Halmstads kommun, Hylte 

kommun, Falkenbergs kommun och Varbergs kommun samt Region 

Halland.  

Avtalet syftar till att reglera samverkan kring den kommunala vux-

enutbildningen som kommunerna, enskilt eller i samverkan, är hu-

vudman för. Avtalande parter vill genom samverkan erbjuda vuxna 

medborgare ett likvärdigt och attraktivt utbud av vuxenutbildning i 

Halland oavsett hemkommun. Halländska medborgare ges således 

möjlighet att studera inom vuxenutbildningen i hela regionen. Med-

verkan i den regionala samverkansgruppen finansieras inom ramen-

för Laholms kommuns vuxenutbildnings budgetram.      

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 20 sep-

tember 2017. 

Bilaga, samverkansavtal kring vuxnas lärande. 

 

Forts 
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Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott 2017-10-18 § 

113.  

____ 

 

Beslutet skickas till: 

Rektor, vuxenutbildning  
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§ 144 Dnr 2017-000188  

 

Remiss avseende ansökan om bidrag från Hasslövs Bygdegård  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur-och utvecklingsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att 

på grundval av föreliggande ansökan besluta att för planerade åtgär-

der på Hasslövs Bygdegård lämna föreningen Hasslövs Bygdegårds-

förening bidrag med 30 % av det bidragsunderlag som berättigar till 

statligt bidrag enligt förordningen (1996: 1593) om bidrag till all-

männa samlingslokaler. 

 

2. Bidraget ska återbetalas om lokalen inte opartiskt, i skälig om-

fattning och på skäliga villkor hålls tillgänglig för varje organisation 

eller grupp med organiserad verksamhet som är verksam inom orten. 

 

Ärendebeskrivning 

Hasslövs Bygdegårdsförening ansöker om kommunalt stöd till inve-

stering av ny standarhöjande utrustning. Detta innebär en ny diskma-

skin, varmvattenberedare, kylaggregat och två värmepumpar. Samt 

asfaltering av den del av parkeringsplatsen som i nuläget är en grus-

parkering, och isolering av vinden.  

 

Föreningen har hos Boverket ansökt om statligt stöd, enligt gällande 

författning (SFS 1996: 1593) vilket innebär att föreningen kan er-

hålla 50 % av kostnaden under förutsättning att kommunen beviljar 

ett bidrag på 30 % vilket motsvarar 83 700 kr och att föreningen bi-

drar med 20 %. Den totala kostanden för investeringen är 279 000 

kr.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 28 sep-

tember 2017. 

Ansökan från Hasslövs Bygdegårdsförening.  

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott 2017-10-18 § 

115 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige. 

Hasslövs Bygdegårdsförening.      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2017-10-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 145 Dnr 2017-000136  

 

Övrigt bidrag 2/2017 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1) Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att föra över 37 000 kr 

från bidrag till samlingslokaler till övrigt bidrag. 

 

2) Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att föra över 13 900 kr 

från aktivitetsbidrag till övrigt bidrag 

 

3) Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar bidrag enligt följande:  

a) Genevad/Veinge IF 52 000 kr för renovering av toalett till funkt-

ionsnedsatta. 

 

b) Skottorps IF 50 000 kr för byte av två elstolpar. 

 

4) Kultur- och utvecklingsnämnden avslår följande avsökningar: 

a) Caprifolens Voltigeklubb 25 000 kr för barnmusikal med hästar. 

 

b) Ysby Bollklubb 30 000 kr för utbyte av gammal belysning vid 

träningsplanen. 

 

c) RSMH Laholm 7 000 kr för inköp av frys och färgkasseter till 

skrivare, samt föreläsning om kost. 

 

d) Friluftsfrämjandet Laholm 370 000 kr för renovering av taket på 

raststugan i Timmershult.  

 

Ärendebeskrivning 

Fritidsenheten har handlagt respektive bidragsansökan och upprättat 

sammanställning och förslag den 22 september 2017. Sammanställ-

ningen innehåller totalt fyra ansökningar, därtill tillkommer två an-

sökningar från föregående period. Det budgeterade anslaget för öv-

rigt bidrag 2017 uppgick till 356 000 kr och kostnaden för beviljade 

bidrag 2017/1 uppgick till 303 000 kr. 

 

För att kunna bevilja det mest akuta från Skottorps Ifs ansökan från 

2017/1 vill fritidsenheten föra över ej utnyttjade medel från bidrag 

till samlingslokaler och aktivitetsbidrag till övrigt bidrag. 

 

Samtidigt som Genevad/Veinge IF:s ansökan blir beviljad med res-

terande del av Övrigt bidrag.  

Forts 
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Detta blir då en summa på 102 000 kr att fördela till omgång 2017/2. 

Resterande del av Skottorps Ifs ansökan behandlas vid senare tillfälle 

när medfinansiärer finns med. 

 

Enligt gällande bidragsbestämmelser är ändamålet med bidragsfor-

men övrigt bidrag att stödja speciella verksamheter eller objekt, som 

kultur-och utvecklingsnämnden bedömer som angelägna och som 

inte innefattas av andra bidragsformer. Bidrag kan bland annat läm-

nas till utvecklings-och försöksverksamhet, större arrangemang, 

större reparations-och underhållsåtgärder med mera. Bidrag kan inte 

lämnas till föreningens löpande verksamhet. Bidrag kan dessutom 

lämnas till speciell verksamhet för funktionshindrade och/eller annan 

verksamhet som kultur-och utvecklingsnämnden finner särskild an-

ledning att stödja. Kultur-och utvecklingsnämnden skall efter sär-

skild prövning besluta om bidragets storlek beroende på angelägen-

hetsgrad och disponibla medel, ansökningar om bidrag till större 

kostnadskrävande investeringar till exempel nyanläggning, om-och 

tillbyggnad eller andra större kostnader skall prövas i samband med 

upprättande av kommunplan.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 22 sep-

tember. 

Bilaga, övrigt bidrag 2 sammanställning och förslag. 

Ansökan om övrigt bidrag från Genevad/Veinge IF. 

Ansökan om övrigt bidrag från RSMH Laholm. 

Ansökan om övrigt bidrag från Ysby Bollklubb. 

Ansökan om övrigt bidrag från Caprifolens Voltigeklubb. 

Ansökan om övrigt bidrag från Friluftsfrämjandet Laholm. 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott 2017-10-18 § 

116. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet: 

Lennart Hansson (KD): Caprifolens Voltigeklubb beviljas bidrag på 

25 000 kr för barnmusikal med hästar i övrigt enligt beredningsut-

skottets förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kultur- 

och utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med beredningsutskot-

tets förslag.   

_____  

Forts 
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Beslutet skickas till: 

Berörda föreningar 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2017-10-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 146 Dnr 2016-000204  

 

Lilla Tjärby sjö som rekreationsplats 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att anlägga motionsslinga, 

utegym med belysning och grillplats i anslutning till Lilla Tjärby Sjö 

och ta med detta i budgetarbetet för år 2019. Kostnaden för ovanstå-

ende beräknas till cirka 360 000 kr. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion 2016 till kommunfullmäktige föreslår Kjell Henriksson 

och Magnus Johansson (S), att kommunen utreder och kostnadsbe-

räknar anläggande av motionsslinga, grillplatser, utegym samt bad-

plats vid Lilla Tjärby sjö. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden gav fritidsenheten i uppdrag att 

kostnadsberäkna och utreda anläggandet av grillplats, enklare ute-

gym badplats samt en mindre motionsslinga på kommunens ägda 

mark vid Lilla Tjärby sjö. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 7 sep-

tember 2017. 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut § 39 den 29 mars 2017. 

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. 

Bilaga, karta över Lilla Tjärby sjö. 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott 2017-10-18 § 

117. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet: 

Johan Johansson (M) med instämmande av Cecilia Roos (M): Kul-

tur- och utvecklingsnämnden beslutar att anlägga motionsslinga, ute-

gym med belysning och grillplats i anslutning till Lilla Tjärby Sjö 

och ta med detta i budgetarbetet för år 2019. Kostnaden för ovanstå-

ende beräknas till cirka 360 000 kr. 

 

Forts 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kultur- och 

utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med Johan Johanssons (M) 

förslag. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige      
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§ 147 Dnr 2017-000192  

 

Avveckling av solarium på Folkhälsocentrum 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

avveckla solarierna på Folkhälsocentrum från den 1 januari 2018 och 

att verksamheten kompenseras för förlorade intäkter med 160 tkr/år. 
 

Ärendebeskrivning 

På Folkhälsocentrum finns idag fyra solarier som allmänheten kan 

hyra. Nuvarande solarier inköptes i december 2009 och har använts 

flitigt även om solandet har minskat de senaste åren. Bedömning är 

att det inom en tvåårsperiod behövs köpas in nya om verksamheten 

ska vara kvar. Nettointäkten för solarierna har i genomsnitt de tre 

senaste åren varit cirka 160 tkr per år. 

 

Strålsäkerhetsmyndigheten har uppmanat landets kommuner att 

överväga att sluta med solarier eftersom solarier bidrar till att öka 

risken för hudcancer, särskilt för dem som regelbundet använder 

dem. Det finns ett tydligt samband mellan solariesolande i unga år 

och hudcancer. 

 

I riktlinjer och direktiv för arbetet med budget, kommunplan och 

nämndsplaner för år 2018 samt ekonomisk plan 2019 – 2020 finns 

ett avsnitt kring övriga direktiv som berör beslut vid avveckling av 

verksamheter. I riktlinjerna framgår det att om en nämnd har för av-

sikt att avveckla hel verksamhet eller anläggning och en sådan åtgärd 

på ett direkt sätt skulle påverka kommunens tjänster till invånarna 

ska förslag om att få genomföra en sådan avveckling lämnas till kom-

munfullmäktige. I första hand bör detta ske i nämndens underlag till 

budget och kommunplan. Om inte detta är möjligt får förslag läggas 

i särskilt ärende. Av förslagen ska det framgå de kostnadsmässiga 

effekterna av en avveckling eller nedläggning. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 3 oktober 

2017.  

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott 2017-10-18 § 

118 

_____ 

 

 

Forts  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2017-10-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Enhetschef fritid      
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§ 148 Dnr 2016-000052  

 

Handlingsplan för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar 

KAA 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner revideringen av hand-

lingsplan för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar.  

 

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-en-

hetens hjälp för införande av datasystem. Med detta program kan 

kommunen söka upp ungdomars gymnasiala betyg och därmed lät-

tare få fram de som har studiebevis.  Handläggningen av ärendena 

som ingår i KAA kvalitetssäkras genom att införa Treserva doku-

mentationssystem.  

 

Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Dessutom har samverkansavtal initierats med andra samarbetsparter 

som berörs av arbetet med ungdomarna, för att fånga upp dem som 

varken arbetar eller studerar.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens skrivelse den 9 oktober 2017. 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott 2017-10-18 § 

119. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet: 

Cecilia Roos (C): Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner revi-

deringen av handlingsplan för kommunens aktivitetsansvar för ung-

domar.  

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer beredningsutskottets förslag mot Cecilia Roos 

(M) förslag och finner att kultur- och utvecklingsnämnden beslutar i 

enlighet med Cecilia Roos (M) förslag. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Enhetschef, arbetsmarknadsinsatser vägledning och coachning, mot-

tagning nyanlända.       
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§ 149 Dnr 11885  

 

Uppföljning av anmälan till huvudman om kränkande behand-

ling 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden lägger redovisningen till handling-

arna.  

 

Ärendebeskrivning 

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

att godkänna riktlinjer för åtgärder mot kränkande behandling, dis-

kriminering och trakasserier. Det beslutades även att på nämndens 

möte under april och oktober månad ska en sammanställning tas fram 

av de utredningar och åtgärder som har delegationsanmälts till nämn-

den.  

 

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 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 11 okto-

ber 2017. 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott 2017-10-18 § 

120. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 150 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 19 oktober 2017 över anmälningar. 

Förteckning den 19 oktober 2017 över förslag och synpunkter. 

_____ 
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§ 151 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 19 oktober 2017 över delegationsbeslut.  

_____ 
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§ 152 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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§ 153 Dnr 2017-000004  

 

Informationsärenden/diskussionsärenden år 2017 

 

Information från Arbetsmarknadsinsatser, vägledning och coach-

ning, mottagning nyanlända 

Jenny Kolnig  

 

Information från Arbetsmarknadsinsatser, arbetsträning och syssel-

sättning 

Roland Norrman 

 

Utomhusbaden i Laholms kommun 

Stefan Lundström 

 

Visit Laholm 2018 

Ulf Mattsson 

 

Information från kontaktpolitiker 

- Satt datum med kultur- och turismenheten 

 

Information från ordförande 

- Kultur i vården  

- Nämndssammanträde flyttas till förmiddagen i december 

 

Information från verksamhetschef  

- Planering inför 2018 

Redovisning kring tankar om internbudget 2018 

Internkontrollplan 2018 

 

- Omorganisering i verksamheten 

 

Ledamöternas inspel  

Gunnar Gullander önskar information om ideella föreningars möjlig-

het att använda lokaler i allaktivitetshuset på Campus Laholm.  

Ulf Mattsson 

 

_____ 

 

 


