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Alexandra Fagerström 

Kvalitetsutvecklare 

_________________________________________________________________ 
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……………………………………………… 
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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  

 Kerstin Lindqvist (C), 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  

   

 Ingela Månsson, tillförordnad verksamhetschef 

 Alexandra Fagerström, kommunsekreterare 

 Roland Norrman, avdelningschef §§ 45- 48 

 Narcisa Duranovic, ekonom §§ 49 och 74 

 Agneta Wesslén, enhetschef staben §§ 49 och 74 

 Marie Erge, enhetschef bibliotek § 50 

 Therese Ehrenborg, kultursekreterare § 51 

 Carina Bruzell, rektor Osbecksgymnasiet § 52 

 Peter Henninger, rektor Osbecksgymnasiet § 52 

 Carl- Fredrik Stefansson, föreningskonsulent § 53-54, 73 

 Christer Johansson, enhetschef fritid § 53-54, 73 

 Kalle Hansson, fritidsledare §§ 53-54, 73 

 Anette Martinsson, arbetsmarknadsutredare § 73 

 Camilla Jansson, arbetsmarknadsutredare § 73 

 Jonas Heintz, enhetschef kultur- och turism § 73 

 Eva Aronsson, avfallsingenjör § 73 

 Niklas Rosberg, upphandlare § 73 

 Kajsa Aldstedt, utredare/jurist § 73 

  

 

Utses att justera Gudrun Pettersson (C) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 29 mars 2018 klockan 09:30 

 

Paragrafer  §§ 45-74 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Alexandra Fagerström 

 



 

 

 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Cecilia Roos (M) 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Gudrun Pettersson (C)
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 45 Dnr 2015-000201  

 

Val av ledamot och ersättare till Kultur- och utvecklingsnämn-

dens beredningsutskott 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden väljer Gudrun Pettersson 

(C) som ny ledamot i kultur- och utvecklingsnämndens bered-

ningsutskott för tiden den 28 mars till och med den 31 decem-

ber 2018. 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden väljer Gunnar Gullander (C) 

som ny ersättare i kultur- och utvecklingsnämndens bered-

ningsutskott för tiden den 28 mars till och med den 31 decem-

ber 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden behöver välja in en ny ledamot i 

kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott efter avlidne 

Lorenz Pucher (C) för tiden till och med 31 december 2018. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden behöver även välja in ny ersättare i 

kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott för tiden till och 

med den 31 december 2018. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut den 27 februari 2018.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 46 Dnr 2018-000080  

 

Utvecklingsområde inom besöksnäringen, Historiska Laholm, 

Lugnarohögen 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att avvakta pågående 

utveckling och renovering av Lugnaröhögen. 
  

2. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige 

avsätta medel för renovering av Lugnarohögen och intilliggande 

stuga, samt till framtida drift.  

 

3. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

förtydliga nämndens uppdrag kring besöksverksamhet i nämn-

dens reglemente.   

 

4. Kultur-och utvecklingsnämnden ger i uppdrag till verksamheten 

att inför turistsäsongen 2018 ansöka om bygglov, samt färdig-

ställa tak enligt skiss. Detta finansieras genom Jobbcenters bud-

get och med redan befintlig driftpersonal och återvunnet material.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utveckling befinner sig i en utmanande situation och det 

är angeläget att det skapas möjligheter för verksamheten att fokusera 

mer på grunduppdragen under 2018. Kultur- och utvecklingsnämn-

den beslutade i januari 2018 att ge verksamheten i uppdrag att utreda 

utvecklingsområdena kring:  

 Lugnarohögen 

 Relax Fishing Sweden 

 Cykel  

 

De olika utvecklingsområdenas syfte, uppdrag, driftskostnader och 

investeringskostnader initialt och över tid ska belysas. Verksamhet-

ens ska redovisa uppdraget till nämnden senast i mars 2018.  Verk-

samheten lyfter uppdraget i tre separata skrivelser. Till varje skri-

velse finns respektive projektledares redovisning av sitt uppdrag och 

genomfört arbete fram till mars 2018, dessa skrivelser är inte bear-

betade av verksamhetsledningen.  

 

I kultur- och utvecklingsnämndens internbudget för 2018 som beslu-

tades i januari inrymmer ett beslut som innebär att nettobudgeten för 

besöksnäringen minskas med 500 tkr jämfört med 2017.  

Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

Kultur- och utvecklingsnämnden behöver ta ställning det fortsatta ar-

betet inom samtliga tre utvecklingsområden.   

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 21 mars 

2018 § 37. 

Kultur- och utvecklingserksamhetens tjänsteskrivelse den 13 mars 

2018. 

Lugnarohögen, av stort regionalt intresse. 

Komplettering Lugnarohögen, destinationsutveckling historia. 

Beskrivning av vision, bildspel. 

Skiss förslag 3:4 och 4.4. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Gudrun Pettersson (C) med instämmande av Magnus Johansson (S), 

Lennart Hansson (KD) och Johan Johansson (M): 

 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att avvakta pågående 

utveckling och renovering av Lugnaröhögen. 
  

2. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige 

avsätta medel för renovering av Lugnarohögen och intilliggande 

stuga, samt till framtida drift.  

 

3. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

förtydliga nämndens uppdrag kring besöksverksamhet i nämn-

dens reglemente.   

 

4. Kultur-och utvecklingsnämnden ger i uppdrag till verksamheten 

att inför turistsäsongen 2018 ansöka om bygglov, samt färdig-

ställa tak enligt skiss. Detta finansieras genom Jobbcenters bud-

get och med redan befintlig driftpersonal och återvunnet material.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Gudrun Petterssons (C) förslag 

och beredningsutskottets förslag och finner att kultur- och utveckl-

ingsnämnden beslutar i enlighet med Gudrun Petterssons (C) förslag.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige  

Avdelningschef 

Enhetschef kultur- och tursim     
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 47 Dnr 2018-000081  

 

Utvecklingsområde inom besöksnäringen, cykel 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att fortsätta arbetet med 

utvecklingsområdet cykel motsvarande 50 % tjänst samt en årlig 

driftkostnad på 69 tkr. 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige 

avsätta medel för motsvarande punkt 1 ovan. 

 

3. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

förtydliga nämndens uppdrag kring besöksverksamhet i nämn-

dens reglemente.   
 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utveckling befinner sig i en utmanande situation och det 

är angeläget att det skapas möjligheter för verksamheten att fokusera 

mer på grunduppdragen under 2018. Kultur- och utvecklingsnämn-

den beslutade i januari 2018 att ge verksamheten i uppdrag att utreda 

utvecklingsområdena kring:  

 Cykel  

 Lugnarohögen 

 Relax fishing Sweden 

 

De olika utvecklingsområdenas syfte, uppdrag, driftskostnader och 

investeringskostnader initialt och över tid ska belysas. Verksamhet-

ens ska redovisa uppdraget till nämnden senast i mars 2018.  Verk-

samheten lyfter uppdraget i tre separata skrivelser. Till varje skri-

velse finns respektive projektledares redovisning av sitt uppdrag och 

genomfört arbete fram till mars 2018, dessa skrivelser är inte bear-

betade av verksamhetsledningen.  

 

I kultur- och utvecklingsnämndens internbudget för 2018 som beslu-

tades i januari inrymmer ett beslut som innebär att nettobudgeten för 

besöksnäringen minskas med 500 tkr jämfört med 2017.  

Kultur- och utvecklingsnämnden behöver ta ställning det fortsatta ar-

betet inom samtliga tre utvecklingsområden.   

 

Beslutsunderlag 

 

Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 21 mars 

2018 § 38. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 13 mars 

2018. 

Bilaga, destinationsutveckling cykel. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Johansson (S) med instämmande av Johan Johansson (M) och  

Martin Petersson (MP):  

 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att fortsätta arbetet med 

utvecklingsområdet cykel motsvarande 50 % tjänst samt en årlig 

driftkostnad på 69 tkr. 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige 

avsätta medel för motsvarande punkt 1 ovan. 

 

3. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

förtydliga nämndens uppdrag kring besöksverksamhet i nämn-

dens reglemente.   

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på Magnus Johanssons (S) förslag och 

beredningsutskottets förslag och finner att kultur- och utvecklings-

nämnden beslutar i enlighet med Magnus Johanssons (S) förslag.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige      

Avdelningschef 

Enhetschef kultur- och turism  
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§ 48 Dnr 2018-000082  

 

Utvecklingsområde inom besöksnäringen, fiske / Relax Fishing 

Sweden 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att avsluta det av 

nämnden finansierade uppdraget som verksamhetsledare i eko-

nomiska föreningen Relax Fishing Sweden.  

  

2. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

förtydliga nämndens uppdrag kring besöksverksamhet i nämn-

dens reglemente.   

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utveckling befinner sig i en utmanande situation och det 

är angeläget att det skapas möjligheter för verksamheten att fokusera 

mer på grunduppdragen under 2018. Kultur- och utvecklingsnämn-

den beslutade i januari 2018 att ge verksamheten i uppdrag att utreda 

utvecklingsområdena kring:  

 Relax Fishing Sweden 

 Lugnarohögen 

 Cykel 

  

De olika utvecklingsområdenas syfte, uppdrag, driftskostnader och 

investeringskostnader initialt och över tid ska belysas. Verksamhet-

ens ska redovisa uppdraget till nämnden senast i mars 2018.  Verk-

samheten lyfter uppdraget i tre separata skrivelser. Till varje skri-

velse finns respektive projektledares redovisning av sitt uppdrag och 

genomfört arbete fram till mars 2018, dessa skrivelser är inte bear-

betade av verksamhetsledningen.  

 

I kultur- och utvecklingsnämndens internbudget för 2018 som beslu-

tades i januari inrymmer ett beslut som innebär att nettobudgeten för 

besöksnäringen minskas med 500 tkr jämfört med 2017. Kultur- och 

utvecklingsnämnden behöver ta ställning det fortsatta arbetet inom 

samtliga tre utvecklingsområden.   

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 21 mars 

2018 § 39. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 13 mars 

2018. 

Forts 
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forts 

Utvecklingsrapport, Relax fishing Sweden. 

Uppföljningsrapport, Destination Laxaland. 

Bilaga, stadgar Relax Fishing Sweden.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Gunnar Gullander (C) med instämmande av Cecilia Roos (M) och  

Johan Johansson (M):  

 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att avsluta det av 

nämnden finansierade uppdraget som verksamhetsledare i eko-

nomiska föreningen Relax Fishing Sweden.  

  

2. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

förtydliga nämndens uppdrag kring besöksverksamhet i nämn-

dens reglemente.   

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på Gunnar Gullanders (C) förslag 

och beredningsutskottets förslag och finner att kultur- och ut-

vecklingsnämnden beslutar i enlighet med Gunnar Gullanders 

(C) förslag.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Relax Fishing Sweden  

Avdelningschef 

Enhetschef kultur- och turism 
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§ 49 Dnr 2017-000222  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens internbudget 2018 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden fastställer förslaget till internbud-

get för år 2018.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges beslut om tilldelning av medel utgör en eko-

nomisk nettoram. Som underlag för denna nettoram ligger nämnder-

nas bruttobudgetförslag. Detta innebär att samtliga kostnader och in-

täkter inom nämndernas verksamhetsområden ska tas upp i budge-

ten. 

 

Med utgångspunkt från den beslutade budgeten ska respektive 

nämnd fastställa en internbudget. Ur uppföljningssynpunkt är det 

viktigt att internbudgeten kodas på samma sätt som verksamheten 

sedan kommer att redovisas. 

 

Om nämnden genomför omdisponeringar inom sin internbudget un-

der året ska dessa förändringar anmälas till kommunstyrelsen. Det 

finns även möjlighet för nämnden att förändra sin budgets bruttoom-

slutning under förutsättning att det tilldelade nettoanslaget inte på-

verkas. Även sådana förändringar ska anmälas till kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 21 mars 

2018 § 40. 

Förslag till internbudget för Kultur- och utvecklingsnämndens verk-

samheter år 2018. 

Kommunfullmäktiges protokoll den 23 februari 2018 § 17.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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§ 50 Dnr 2016-000177  

 

Biblioteksplan 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden upphäver beslutet om att ge 

verksamheten i uppdrag att ta fram en biblioteksplan för beslut 

oktober 2018. 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår att Kommunfullmäk-

tige ger kultur- och utvecklingsnämnden uppdrag att ta fram en 

heltäckande kommunal biblioteksplan samt att medel tillskjuts 

för personalresurs för framtagande av en biblioteksplan. 

 

Ärendebeskrivning 

Bibliotekslagen §17 stadgar att kommuner ska ha politiskt antagna 

biblioteksplaner för sin verksamhet. Laholms biblioteksplan från 

2005 är inaktuell och ska ersättas med en ny. Kultur- och utveckl-

ingsnämnden beslutade den 30 augusti 2017 att ge verksamheten i 

uppdrag att ta fram en biblioteksplan för beslut oktober 2018.  

 

Biblioteksplanen kommer att bli en folkbiblioteksplan och endast in-

nefatta folkbiblioteksdelen i kommunen. En heltäckande kommunal 

biblioteksplan som omfattar all biblioteksverksamhet i kommunen 

behöver uppdras och antas på högsta möjliga politiska nivå. 

 

En heltäckande kommunal biblioteksplan kommer att innefatta även 

skolbiblioteksverksamheten i kommunen. Tillgången till skolbiblio-

tek varierar mellan skolorna i kommunen. Kultur- och utvecklings-

verksamheten ersätts enligt biblioteksplanen från 2005 av Barn- och 

utbildningsnämnden för att bedriva skolbiblioteksverksamhet på 

Knäredsskolan, Veingeskolan, Våxtorpsskolan, Vallbergaskolan och 

Lagaholmsskolans bibliotek. 

 

En heltäckande kommunal biblioteksplan innebär att de kommunala 

verksamheter som berörs av biblioteksplanen, tillsammans deltar i 

arbetet med att ta fram planen. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 21 mars 

2018 § 41. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 7 mars 

2018. 

Forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-03-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll § 90 den 30 augusti 

2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 17 au-

gusti 2017.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Barn- och ungdomsnämnden 

Enhetschef bibliotek      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-03-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 51 Dnr 2018-000038  

 

Ansökan från Svenska kyrkan om kulturstöd 2018 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att bidra med ett kulturstöd 

på 25 tkr exklusive moms till Skummeslövs musikdagar 2018. Insat-

sen belastar 2018 års budget för kulturstöd.  

 

Ärendebeskrivning 

Svenska kyrkan ansöker i en skrivelse till kultur- och utvecklings-

nämnden den 25 januari 2018 om ett kulturstöd på 30 tkr för genom-

förande av Skummeslövs musikdagar 1-8 juli 2018. Budget för ar-

rangemanget på totalt 254 500 kronor finns bifogad till ansökan. 

 

Svenska kyrkan omfattas inte av de former av kulturstöd som kan 

utgå enligt kultur- och utvecklingsnämndens gällande reglemente för 

bidragsgivning till kulturarrangemang. 

 

Skummeslövs församling inom Svenska kyrkan planerar att för 

fjärde året genomföra arrangemanget Skummeslövs musikdagar. 

Under en sommarvecka arrangeras tematiska konserter av mycket 

hög klass, där kyrkorummet används som konsertlokal. Tidigare mu-

sikveckor har dragit mycket stor publik, bestående av såväl kommu-

ninnevånare som besökare utifrån, varför det känns mycket angelä-

get att arrangemanget kan fortsätta. 

 

Svenska kyrkan som organisation omfattas inte av de bidragsformer 

som finns för kulturstöd i Laholms kommun och därmed är beviljan-

det av ett traditionellt bidrag inte möjligt. För att säkerställa arrange-

mangets genomförande tidigare år har nämnden i stället gått in som 

medarrangör med en ekonomisk insatts. 2017 var denna på 25 tkr. 

Medlen har belastat kontot för kulturstöd.  

 

Skummeslövs Musikdagar har under åren även uppburit ekonomiskt 

stöd från Region Halland, vilket under 2018 uppgår till 25 tkr exkl 

moms. Svenska kyrkan omfattas inte av de former av kulturstöd som 

kan utgå enligt kultur- och utvecklingsnämndens gällande regle-

mente för bidragsgivning till kulturarrangemang. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 21 mars 

2018 § 42. 

Forts 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-03-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 5 febru-

ari 2018. 

Ansökan från Svenska kyrkan inklusive budget den 23 januari 2018.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Svenska kyrkan      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 52 Dnr 2017-000007  

 

Uppföljning av Osbecksgymnasiets systematiska kvalitetsarbete 

2017 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden lägger redovisningen till handling-

arna med tillägg att uppföljningen av 2018 redovisning av Osbecks-

gymnasiets systematiska kvalitetsarbete följer upp APL och betygs-

sättningen av densamma.  

 

Ärendebeskrivning 

Osbecksgymnasiet har genomfört en analys av verksamheten utifrån 

fem målområden, ”normer och värden”, ”elevers ansvar och infly-

tande”, ”kunskaper”, ”bedömning och betyg” samt ”arbete och sam-

hällsliv” som återfinns i läroplanen för gymnasieskolan (Gy 2011). 

Härefter sammanställt framtida arbete som utkristalliserats ur ana-

lysen. 

 

Osbecksgymnasiet har utifrån den pedagogiska vision som finns for-

mulerad i Osbecksgymnasiets verksamhetsplan analyserat verksam-

hetens resultat på målområdena enligt ovan.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 21 mars 

2018 § 43. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 6 mars 

2018. 

Redovisning uppföljning av Osbecksgymnasiets systematiska kvali-

tetsarbete 2017. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet: 

Cecilia Roos (M): Kultur- och utvecklingsnämnden lägger redovis-

ningen till handlingarna med tillägg att uppföljningen av 2018 redo-

visning av Osbecksgymnasiets systematiska kvalitetsarbete följer 

upp APL och betygssättningen av densamma.  

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på förslaget och beredningsutskottets 

förslag och finner att kultur- och utvecklingsnämnden beslutar i en-

lighet med ordförandes förslag. 

 

Forts 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-03-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Rektorer Osbecksgymnasiet      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 53 Dnr 2018-000053  

 

Föreningsstöd till utanförskap 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att avsätta 200 tkr 

för projektstöd till inkluderande insatser och anta regler enligt 

fritidsenhetens förslag. 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att avsätta 300 tkr 

för att öka aktivitetsbidraget med 2 kronor per aktivitet jäm-

fört med 2016. 

 

3. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att delegera till en-

hetschefen att besluta om projektstöd till inkluderingsfräm-

jande insatser. 

 

Ärendebeskrivning 

I 2018 års budget finns avsatt 500 tkr, med speciell inriktning på ar-

bete för att motverka utanförskap. Fritidsenheten har tagit fram för-

slag på regler för hur dessa medel skall fördelas. 2017 var första året 

som detta förstärkta föreningsstöd fanns i Laholms kommun. Då höj-

des aktivitetsbidraget med 1 krona vilket innebar 150 tkr, och 350 tkr 

gick till projektstöd. Av projektstödet användes 59 tkr. För att hela 

stödet ska nå ut till föreningar i så stor utsträckning som möjligt fö-

reslår verksamheten att höja aktivitetsbidraget ytterligare med 1 kr 

jämfört med 2017. Detta innebär en ökning med ca 300 tkr av akti-

vitetsbidraget som tas från medlen med speciell inriktning på arbete 

för att motverka utanförskap. Resterande 200 tkr används till speci-

fika projektstöd.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 21 mars 

2018 § 44. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 6 febru-

ari 2018. 

Sammanställning av inkluderingsbidraget 2017. 

LFS 7.8 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Enhetschef fritid      
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 17 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-03-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 54 Dnr 2018-000084  

 

Handläggning av lovpengar och sommarlovspengar 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen 

besluta att fritidsenheten handlägger statsbidrag till avgiftsfria 

lovaktiviteter för barn i åldrarna 6–15 år, sommarlovsaktivi-

teter för barn i åldrarna 6–15 år och simskola för elever i för-

skoleklass folkbokförda i Laholms kommun. 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att fri sommarsim-

skola erbjuds för folkbokförda barn i Laholms kommun i åld-

rarna 6-15 år inom sommarlovsbidraget om kommunstyrelsen 

bifaller punkt 1.  

 

Ärendebeskrivning 

Under 2018 kan Sveriges kommuner rekvirera medel från Socialsty-

relsen för lovaktiviteter för barn och unga mellan 6–15 år. Det är två 

olika bidrag, ett aktivitetsbidrag för sommarlovet och ett för övriga 

skollov. Laholms kommun har sedan 2010 arbetat i samverkan med 

att ta fram sportlovsprogram, sommarlovsprogram och höstlovspro-

gram för unga. Sedan 2016 har staten avsatt medel för gratis som-

marlovsaktiviteter som kommunen tagit del av och planerat för och 

genomfört i samverkan. Det nya för 2018 och framåt är att handlägg-

ningen på övergripande nivå har flyttats från MUCF (Myndigheten 

för Ungdoms- och Civilsamhällefrågor) till Socialstyrelsen. Dessu-

tom har ytterligare pengar avsatts för övriga skollov, samt gratis sim-

skola för elever i förskoleklass.  

 

Syftet med de statliga bidragen till lovaktiviteter är att: 

stödja kommunerna att utveckla och genomföra aktiviteter som ger 

stimulans och personlig utveckling under sommarlovet och andra lov 

utöka kommunernas egna satsningar på lovaktiviteter 

stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, 

motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med 

olika social bakgrund. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 21 mars 

2018 § 45. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 16 febru-

ari 2018. 

Forts 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-03-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

forts 

Bilaga, samordningsmöte angående lovaktiviteter barn och unga den 

6 februari 2018.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Cecilia Roos (M): 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen 

besluta att fritidsenheten handlägger statsbidrag till avgiftsfria 

lovaktiviteter för barn i åldrarna 6–15 år, sommarlovsaktivi-

teter för barn i åldrarna 6–15 år och simskola för elever i för-

skoleklass folkbokförda i Laholms kommun. 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att fri sommarsim-

skola erbjuds för folkbokförda barn i Laholms kommun i åld-

rarna 6-15 år inom sommarlovsbidraget om kommunstyrelsen 

bifaller punkt 1.  

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på förslaget och beredningsutskottets 

förslag och finner att kultur- och utvecklingsnämnden beslutar i en-

lighet med ordförandes förslag. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Barn- och ungdomsnämnden 

Socialnämnden 

Kommunstyrelsen      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 55 Dnr 2018-000076  

 

Revidering av programutbud 2018/2019 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar om programutbud, 

antal platser och stoppa antagning för tre program, HA, NB 

och ES på grund av för få sökande läsåret 2018/2019, Os-

becksgymnasiet.  

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden ger verksamheten i uppdrag 

att marknadsföra Vård- och omsorgsprogrammet inför omsö-

ket våren 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Underlaget för vilka program och antal platser som ska erbjudas på 

Osbecksgymnasiet i Laholms kommun bygger på det intresse som 

har visat sig vid den preliminära ansökan som eleverna har gjort 

2018-02-01.  

 

Beslut om att stoppa antagning av elever till programmen Estetiska 

programmet, Handel- och administrationsprogrammet lärling, Na-

turbruksprogrammet lärling samtliga inriktningar samt Vård- och 

omsorgsprogrammet lärling läsåret 2018/2019, fastslås enligt förslag 

från verksamheten då det inte finns behöriga sökande i första hand 

till Estetiska programmet, Handel- och administration samt Natur-

bruksprogrammet. Till Vård- och omsorgsprogrammet är det en be-

hörig sökande i första hand.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 21 mars 

2018 § 46.  

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 5 mars 

2018.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Rektorer Osbecksgymnasiet 

Gymnasieantagningsenheten i Falkenberg      
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§ 56 Dnr 2018-000075  

 

Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en 

befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren Business School 

Halmstad 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrel-

sen att avslå ansökan från Thorengruppen AB till Skolinspektionen.  

 

Ärendebeskrivning 

Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkän-

nande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gym-

nasieskola vid Thoren Business School Halmstad i Halmstads kom-

mun fr.o.m. läsåret 2019/2020  

 

Laholms kommun har givits möjlighet att lämna ett yttrande som ska 

vara Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2018. Yttrandet 

avser ansökan hos Skolinspektionen med följande diarienummer: 32-

218:941.  

 

Thorengruppens ansökan om en utökning av en befintlig fristående 

gymnasieskola bedöms av kultur- och utvecklingsverksamheten på-

verka Laholms kommuns gymnasieskola negativt. Kultur- och ut-

vecklingsnämnden föreslår därmed Kommunstyrelsen att i sitt ytt-

rande föreslå att Skolinspektionen avslår ansökan från Thorengrup-

pen AB.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 21 mars 

2018 § 47. 

Kultur-och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 7 mars 

2018. 

Remiss från Skolinspektionen inklusive Thorengruppen ABs ansö-

kan.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Rektorer Osbecksgymnasiet 

Avdelningschef Utbildning        
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§ 57 Dnr 2018-000083  

 

Ansökan om godkännande som huvudman för en nationellt god-

känd idrottsutbildning vid gymnasieskolan Apelrydsskolan i Bå-

stad 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrel-

sen att bifalla ansökan från Stiftelsen Apelrydsskolan till Skolin-

spektionen.  

 

Ärendebeskrivning 

Stiftelsen Apelrydsskolan har hos Skolinspektionen ansökt om god-

kännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning 

inom padelsport vid den fristående gymnasieskolan Apelrydsskolan 

i Båstad fr.o.m. läsåret 2019/2020. Idrottsutbildningen avses bedri-

vas inom ramen för Apelrydsskolans Barn- och Fritidsprogram resp. 

Samhällsvetenskapliga program. Fullt utbyggd omfattar utbild-

ningen 24 platser, fördelat på tre årskurser. 

Laholms kommun har getts möjlighet att lämna ett yttrande som ska 

vara Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2018. Yttrandet 

avser ansökan hos Skolinspektionen med följande diarienummer: 37-

2018:1021.  

 

Stiftelsen Apelrydsskolans ansökan om nationellt godkänt idrotts-

gymnasium bedöms av kultur- och utvecklingsverksamheten på-

verka Laholms kommuns förutsättningar och verksamhet i ringa 

mån. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår därmed Kommunsty-

relsen att i sitt yttrande föreslå att Skolinspektionen bifaller ansökan 

från Stiftelsen Apelrydsskolan.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 21 mars 

2018 § 48. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 7 mars 

2018. 

Remiss från Skolinspektionen inklusive Stiftelsen Apelrydsskolans 

ansökan.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Rektorer Osbecksgymnasiet 

Avdelningschef Utbildning        
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§ 58 Dnr 2018-000074  

 

Ansökan om godkännande som huvudman nationellt 

godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan 

Aspero Idrottsgymn. Halmstad 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrel-

sen att bifalla Aspero Friskola ABs ansökan till Skolinspektionen.  

 

Ärendebeskrivning 

Aspero Friskolor AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkän-

nande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning inom 

golf vid den fristående gymnasieskolan Aspero Idrottsgymn. i Halm-

stad fr.o.m. läsåret 2019/2020. Idrottsutbildningen avses bedrivas 

inom ramen för Aspero Idrottsgymnasiums Ekonomiprogram resp. 

Samhällsvetenskapliga program. Fullt utbyggd omfattar utbild-

ningen 24 platser, fördelat på tre årskurser. 

 

Laholms kommun har getts möjlighet att lämna ett yttrande som ska 

vara Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2018. Yttrandet 

avser ansökan hos Skolinspektionen med följande diarienummer: 37-

2018:227. Aspero Friskolor AB:s ansökan om nationellt godkänt id-

rottsgymnasium bedöms av kultur- och utvecklingsverksamheten på-

verka Laholms kommuns förutsättningar och verksamhet i ringa 

mån. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår därmed Kommunsty-

relsen att i sitt yttrande föreslå att Skolinspektionen bifaller ansökan 

från Aspero Friskolor AB.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 21 mars 

2018 § 49. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 7 mars 

2018. 

Remiss från Skolinspektionen inklusive Aspero Friskolor AB ansö-

kan.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Rektorer Osbecksgymnasiet 

Avdelningschef Utbildning        
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§ 59 Dnr 2018-000073  

 

Ansökan om godkännande som huvudman för nationellt 

godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan 

Aspero Idrottsgymn. i Halmstad 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar at föreslå kommunstyrel-

sen att bifalla ansökan från Aspero Friskolor AB till Skolinspekt-

ionen.  

 

Ärendebeskrivning 

Aspero Friskolor AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkän-

nande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning inom 

handboll vid den fristående gymnasieskolan Aspero Idrottsgymn. i 

Halmstad fr.o.m. läsåret 2019/2020. Idrottsutbildningen avses bedri-

vas inom ramen för Aspero Idrottsgymnasiums Ekonomiprogram 

resp. Samhällsvetenskapliga program. Fullt utbyggd omfattar utbild-

ningen 24 platser, fördelat på tre årskurser. 

 

Laholms kommun har getts möjlighet att lämna ett yttrande som ska 

vara Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2018. Yttrandet 

avser ansökan hos Skolinspektionen med följande diarienummer: 37-

2018:220.  

 

Aspero Friskolor AB:s ansökan om nationellt godkänt idrottsgymna-

sium bedöms av kultur- och utvecklingsverksamheten påverka La-

holms kommuns förutsättningar och verksamhet i ringa mån. Kultur- 

och utvecklingsnämnden föreslår därmed Kommunstyrelsen att i sitt 

yttrande föreslå att Skolinspektionen bifaller ansökan från Aspero 

Friskolor AB.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 21 mars 

2018 § 50. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 7 mars.  

Remiss från Skolinspektionen inklusive Aspero Friskolor AB ansö-

kan.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Rektorer Osbecksgymnasiet 

Avdelningschef Utbildning  
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§ 60 Dnr 2018-000077  

 

Ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av 

en fristående gymnasieskola vid Hvilan Utbildning Halmstad 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrel-

sen att avslå ansökan från Hvilan Utbildning AB till Skolinspekt-

ionen.  

 

Ärendebeskrivning 

Hvilan Utbildning AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkän-

nande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymna-

sieskola vid Hvilan Utbildning Halmstad i Halmstads kommun 

fr.o.m. läsåret 2019/2020.  

 

Laholms kommun har getts möjlighet att lämna ett yttrande som ska 

vara Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2018. Yttrandet 

avser ansökan hos Skolinspektionen med följande diarienummer: 

32?2018:957.  

 

Hvilan Utbildning AB:s ansökan om en nyetablering av en fristående 

gymnasieskola bedöms av kultur- och utvecklingsverksamheten på-

verka Laholms kommuns förutsättningar och verksamhet negativt. 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår därmed Kommunstyrelsen 

att i sitt yttrande föreslå att Skolinspektionen avslår ansökan från 

Hvilan Utbildning AB.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 21 mars 

2018 § 51.  

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 12 mars 

2018. 

Remiss från Skolinspektionen inklusive Hvilan Utbildning AB:s an-

sökan.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Rektorer Osbecksgymnasiet 

Avdelningschef Utbildning        
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§ 61 Dnr 2018-000089  

 

Ansökan om godkännande som huvudman för riksrekryterande 

utbildning vid den fristående gymnasieskolan Apelrydsskolan i 

Båstad fr.o.m. läsåret 2019/2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrel-

sen att bifalla ansökan från Stiftelsen Apelrydsskolan till Skolin-

spektionen.  

 

Ärendebeskrivning 

Stiftelsen Apelrydsskolan har hos Skolinspektionen ansökt om god-

kännande som huvudman för riksrekryterande spetsutbildning i Tex-

til och Design inom ramen för det Estetiska programmets inriktning 

Bild och formgivning, vid den fristående gymnasieskolan Apelryds-

skolan i Båstad fr.o.m. läsåret 2019/2020. Fullt utbyggd omfattar ut-

bildningen 54 platser, fördelat på tre årskurser. 

Laholms kommun har getts möjlighet att lämna ett yttrande som ska 

vara Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2018. Yttrandet 

avser ansökan hos Skolinspektionen med följande diarienummer: 37-

2018:230.  

 

Stiftelsen Apelrydsskolans ansökan om riksrekryterande utbildning 

vid den fristående gymnasieskolan Apelrydsskolan i bedöms av kul-

tur- och utvecklingsverksamheten påverka Laholms kommuns förut-

sättningar och verksamhet i ringa omfattning. Kultur- och utveckl-

ingsnämnden föreslår därmed Kommunstyrelsen att i sitt yttrande fö-

reslå att Skolinspektionen bifaller ansökan från Stiftelsen Apelryds-

skolan.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 21 mars 

2018 § 52. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 12 mars 

2018. 

Remiss från Skolinspektionen inklusive Stiftelsen Apelrydsskolans 

ansökan. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Rektorer Osbecksgymnasiet 

Avdelningschef Utbildning        
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§ 62 Dnr 2018-000090  

 

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering 

av en fristående gymnasieskola vid Amigo nr 2556 Aktiebolag 

(under namnändring till Academy of Tech and Business Educat-

ion Laholm AB) i Laholms kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrel-

sen att bifalla ansökan från Amigo nr 2556 Aktiebolag (under nam-

nändring till Academy of Tech Business Education Laholm AB) till 

Skolinspektionen. 

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommun har getts möjlighet att lämna ett yttrande som ska 

vara Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2018. Yttrandet 

avser ansökan hos Skolinspektionen med följande diarienummer: 32-

2018:1087. Ur yttrandet skall det framgå vilka pedagogiska, organi-

satoriska och ekonomiska konsekvenser som en etablering kan ge på 

sikt för kommunens egen gymnasieskola.  

 

Amigo nr 2556 Aktiebolag (under namnändring till Academy of 

Tech and Business Education Laholm AB) har hos Skolinspektionen 

ansökt om godkännande som huvudman för en nyetablering av en 

fristående gymnasieskola vid Academy of Tech and Business La-

holm i Laholms kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020. 

 

Följande nationella program och inriktningar samt antal sökta utbild-

ningsplatser finns i Amigo nr 2556 Aktiebolag:s ansökan:  

 Teknikprogrammet, inriktning Informations- och medietek-

nik 180 platser* 

 

*Antalet platser som anges här är när verksamheten är fullt upp-

byggd, det vill säga med läsår 1, 2 och 3. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 21 mars 

2018 § 52. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 13 mars 

2018. 

Remiss från Skolinspektionen inklusive Amigo nr 2556 Aktiebolags 

ansökan. 

 

Forts 
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forts 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Cecilia Roos: Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att föreslå 

kommunstyrelsen att bifalla ansökan från Amigo nr 2556 Aktiebolag 

(under namnändring till Academy of Tech Business Education La-

holm AB) till Skolinspektionen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på förslaget och beredningsutskottets 

förslag och finner att kultur- och utvecklingsnämnden beslutar i en-

lighet med ordförandes förslag. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Rektorer Osbecksgymnasiet 

Avdelningschef Utbildning        
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§ 63 Dnr 2018-000086  

 

Remiss ansökan om utökning av fristående gymnasieskola, 

Drottning Blanka i Halmstad 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrel-

sen att avslå Drottning Blankas gymnasieskola ABs ansökan till 

Skolinspektionen.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommun har getts möjlighet att lämna ett yttrande som ska 

vara Skolinspektionen tillhanda senast den 30 april 2018. Yttrandet 

avser ansökan hos Skolinspektionen med följande diarienummer: 32-

2018:1132. 

 

Drottning Blankas gymnasieskola AB har hos Skolinspektionen an-

sökt om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig 

fristående gymnasieskola vid Drottning Blankas Gymnasieskola 

Halmstad i Halmstads kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020.   

 

Följande nationella program och inriktningar samt antal sökta utbild-

ningsplatser finns i Drottning Blankas gymnasieskola AB:s ansökan:  

Antalet platser som anges här är när verksamheten är fullt uppbyggd, 

dvs med läsår 1, 2 och 3.  

Ekonomiprogrammet, ekonomi: 45 platser 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 21 mars 

2018 § 54. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 12 mars 

2018. 

Remiss från Skolinspektionen inklusive Drottning Blankas gymna-

sieskola AB:s ansökan. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Rektorer Osbecksgymnasiet 

Avdelningschef Utbildning        
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§ 64 Dnr 2018-000087  

 

Remiss ansökan om godkännande som huvudman för särskild 

variant av gymnasieutbildning vid fristående gymnasieskola, 

Amigo nr 2556 (under namnändring till Academy of Tech and 

Business Education Laholm AB) 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrel-

sen att bifalla ansökan från Amigo nr 2556 Aktiebolag (under nam-

nändring till Academy of Tech Business Education Laholm AB) till 

Skolinspektionen. 

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommun har getts möjlighet att lämna ett yttrande som ska 

vara Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2018. Yttrandet 

avser ansökan hos Skolinspektionen med följande diarienummer: 37-

2018:1137. Ur yttrandet skall det framgå vilka pedagogiska, organi-

satoriska och ekonomiska konsekvenser som en etablering kan ge på 

sikt för kommunens egen gymnasieskola.  

 

Amigo nr 2556 (under namnändring till Academy of Tech and Busi-

ness Education Laholm AB) har hos Skolinspektionen ansökt om 

godkännande som huvudman för särskild variant av gymnasieutbild-

ning vid den fristående gymnasieskolan Academy of Tech and Busi-

ness Laholm i Laholms kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020.  

 

Ansökan baserar sig på Amigo nr 2556 Aktiebolags ansökan 2018-

03-12 om att få bedriva Teknikprogrammet i Laholm och avser Pro-

grammering 1-3 samt Företagsekonomi 1-3. Se bilaga ”ansökan”. 

 Teknikprogrammet, inriktning Informations- och medietek-

nik, 180 platser. 

 

*Antalet platser som anges här är när verksamheten är fullt upp-

byggd, det vill säga med läsår 1, 2 och 3. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 21 mars 

2018 § 55. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 13 mars. 

Remiss från Skolinspektionen inklusive Amigo nr 2556 Aktiebolags 

ansökan. 

 

Forts 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Cecilia Roos: Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att föreslå 

kommunstyrelsen att bifalla ansökan från Amigo nr 2556 Aktiebolag 

(under namnändring till Academy of Tech Business Education La-

holm AB) till Skolinspektionen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på sitt förslag och beredningsutskot-

tets förslag och finner att kultur- och utvecklingsnämnden beslutar i 

enlighet med ordförandes förslag. 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Rektorer Osbecksgymnasiet 

Avdelningschef Utbildning        
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§ 65 Dnr 2018-000022  

 

Personuppgiftssamordnare inom kultur- och utvecklingsnämn-

dens verksamhetsområde 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att utse följande funktioner 

till personuppgiftssamordnare: kommunikatör inom kultur och tur-

ism, kvalitetsutvecklare och enhetschef i staben.  

 

Ärendebeskrivning 

Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning 

(679/2016) för hantering av personuppgifter. Förordningen ersätter 

personuppgiftslagen, PuL (1998:204). Med anledning av det ska 

verksamheten anpassa sin personuppgiftshantering till den nya lag-

stiftningen. 

 

I januari antog nämnden riktlinjer för behandling av personuppgifter 

i Laholms kommun för kultur- och utvecklingsnämndens verksam-

hetsområde. De gäller tillsvidare och grundar sig på bestämmelserna 

i lagstiftningen. Nämnden ska enligt riktlinjerna utse personuppgifts-

samordnare för att ansvara för och samordna personuppgiftsbehand-

lingen i det operativa arbetet. Den/de som utses som personuppgifts-

samordnare ska vara en kontaktperson till dataskyddsombudet. Per-

sonuppgiftssamordnarna ska inneha sakkunskap om gällande regler 

och vara ett stöd till verksamheten i frågorna. De ska se till att kom-

petensutveckling garanteras i den egna verksamheten.  

 

Kultur och utvecklingsverksamheten föreslår att nämnden utser tre 

personuppgiftssamordnare då verksamheten är diversifierad. Föl-

jande föreslås bli personuppgiftssamordnare:  

 Kommunikatör, kultur och turism 

 Kvalitetsutvecklare, staben 

 Enhetschef, staben  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 21 mars 

2018 § 56. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 10 mars 

2018.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kanslichef      
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§ 66 Dnr 2018-000060  

 

Kvalitetsdeklarationer 2018 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att anta kvalitetsde-

klarationen för daglig verksamhet. 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att anta kvalitetsde-

klarationen för Kulturskolan. 

 

Ärendebeskrivning 

Inför arbete med nämndsplan 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 ny kvalitetsdeklaration daglig verksam-

het och en uppdaterad kvalitetsdeklaration för kulturskolan.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 21 mars 

2018 § 57. 

Kvalitetsdeklaration för daglig verksamhet. 

Kvalitetsdeklaration kulturskolan.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Enhetschef daglig verksamhet 

Enhetschef Kulturskolan     
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§ 67 Dnr 2018-000064  

 

Ansökan från Laholms Köpmannaförening om bidrag för akti-

viteter i Laholms centrum 2018 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden bifaller ansökan med 50 tkr 

med förutsättning att Kommunstyrelsen bidrar med reste-

rande 50 tkr. 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden begär en slutredovisning av 

årets aktiviteter till årets slut. 

 

3. Kultur- och utvecklingsnämnden anmodar även att Köp-

mannaföreningen inkommer med ansökan i god tid före ge-

nomförandet av aktiviteter för kommande år, senast 25 febru-

ari samma år som aktiviteter kommer ske.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholms köpmannaförening ansöker i en skrivelse till Kultur- och 

utvecklingsnämnden den 20 februari om 100 tkr i bidrag till aktivi-

teter i Laholms Centrum år 2018. 

 

Motiveringen är att Köpmannaföreningen varje år bekostat prydna-

der i centrala Laholm på egen hand. Det har handlat om hjärtebal-

longer till Alla hjärtans dag, påskris, midsommarstång med spelmän 

och dansare.  

 

De 100 tkr som ansöks ska gå dels till årets aktiviteter, artister och 

attraktioner samt för att ersätta viss personella resurser som kan 

hjälpa till att genomföra aktiviteterna. Det ska även finansiera till-

stånd, dekorationer och rekvisita som behövs för att genomföra re-

spektive aktivitet. Kultur- och utvecklingsnämnden behöver ta ställ-

ning till ansökan. Om ansökan beviljas med en summa behöver 

nämnden även fatta beslut om finansiering. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 21 mars 

2018 § 58. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 3 mars 

2018. 

Ansökan om bidrag från Laholms Köpmannaförening den 21 febru-

ari 2018. 

Forts  
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_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Laholms köpmannaförening      
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§ 68 Dnr 2018-000055  

 

Remiss av miljöpolicy för Laholms kommun 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden har inget att erinra gällande fram-

tagen remiss kring ny miljöpolicy för Laholms kommun.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade i nämndsplan för 2017 en ny miljöpo-

licy för Laholms kommun skulle arbetas fram. Den nya policyn ska 

ersätta nuvarande miljöpolicy från 1998 och det lokala handlingspro-

grammet för genomförande av de nationella miljökvalitetsmålen från 

2012. 

 

Planeringskontoret har nu tagit fram ett förslag till ny miljöpolicy. 

Policyn utgår från tre fokusområden 

 Minskad klimatpåverkan 

 Minskad kemikalieanvändning 

 Hållbar användning av natur- och vattenresurser 

 

Fokusområdena minskad klimatpåverkan och minskad kemikaliean-

vändning pekade kommunstyrelsen särskilt ut i uppdraget. Fokusom-

rådet hållbar användning av natur- och vattenresurser har tagits med 

dels på grund av diskussionerna i partigrupperna, dels för dess bety-

delse för god boendemiljö samt dels för att biologisk mångfald är en 

av de mest hotade resurserna för att uppnå ett hållbart samhälle. Sko-

lans och utbildningens viktiga roll för att lyckas med arbetet har tyd-

liggjorts i policyns inledande punkter.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 21 mars 

2018 § 59. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 21 febru-

ari 2018. 

Förslag till mijöpolicy.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens ledningsutskott      
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§ 69 Dnr 2017-000209  

 

Yttrande över plangranskning för ändring av stadsplan för ett 

område i sydvästra delen av Laholms stad Värnenområdet, Fa-

gotten 36 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden har inget att erinra mot förslag till 

ändring av stadsplan för ett område i sydvästra delen av Laholms stad 

Värnenområdet, Fagotten 36.  

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har skickat över plangranskning för 

ändring av stadsplan för ett område i sydvästra delen av Laholms stad 

Värnenområdet, Fagotten 36. Eventuella synpunkter ska ha inkom-

mit till miljö- och byggnadsnämnden senast den 6 april 2018. 

 

Planområdet ligger strax sydväst om korsningen Ängelholmsvä-

gen/Västerleden i södra Laholm. Ändringen berör ett område på 

cirka 1600 kvadratmeter inom fastigheten Fagotten 36 som ägs av 

Laholms kommun. Syftet med detaljplaneändringen är att upphäva 

den bestämmelse som idag hindrar huvudbyggnader från att inne-

hålla fler än två bostadslägenheter på fastigheten Fagotten 36. Denna 

ändring av stadsplan 01-19 efterfrågas eftersom planlagt område för 

bostäder på Fagotten 36 har en bestämmelse som innebär att huvud-

byggnad inom ett område betecknat med Ö eller F enbart får inredas 

med två bostadslägenheter. Sökande har för avsikt att bygga en ny 

byggnad som innehåller fler än två bostadslägenheter. Övriga be-

stämmelser förblir detsamma.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 21 mars 

2018 § 60. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 27 febru-

ari 2018. 

Planbeskrivning med genomförandebeskrivning, granskningshand-

ling för ändring av stadsplan för ett område i sydvästra delen av La-

holms stad Värnenområdet, Fagotten 36. 

Bilaga, bullerberäkningar, Fagotten 36. 

Plankarta Fagotten 36. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden      
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§ 70 Dnr 2018-000002  

 

Anmälningar 2018 

 

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 mars 2018 över anmälningar. 

Förteckning den 22 mars 2018 över förslag och synpunkter.  

_____ 
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§ 71 Dnr 2018-000003  

 

Anmälan av delegationsbeslut år 2018 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden lägger redovisningen till handling-

arna.  

 

Ärendebeskrivning 

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

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

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

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

lighet med kommunallagen 35 § 6 kapitlet anmälas till nämn-den i 

den ordning som bestäms i nämndens delegationsordning.  

_____ 
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§ 72 Dnr 2018-000004  

 

Anmälan om kränkande behandling, diskriminering och trakas-

serier 2018 

 

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. Huvud-mannen ska även se 

till att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling och 

diskriminering. 

 

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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§ 73 Dnr 2018-000005  

 

Informationsärenden/diskussionsärenden 2018 

 

Information om VÄXA-projektet 

- Tankar från nämnden efter öppet hus den 27 februari 

- Berättade av ett ”case” 

- Framtidsplaner 

- Nämnden önskar en sammanfattad dokumentation, beskrivning 

av projekt, samarbetspartners osv.  

Anette Martinsson och Camilla Jansson 

 

Frågor från nämnden utifrån kommunfullmäktiges sammanträde den 

27 mars 2018 avseende ansvarsfrihet, anmärkning, revisionens 

granskning gällande beachvolleybollen i Mellbystrand 2017.  

- Jurist bjuds in till beredningsutskottets sammanträde den 18 april  

Kajsa Aldstedt 

 

Information om tilldelningsbeslut avseende upphandling av Konst-

gräsplanen i Veinge. 

- Ordförande undertecknar tilldelningsbeslut på delegation enligt 

delegationsordning punkt 3.A.2. 

Niklas Rosberg 

 

Information om avfallsplan 

- Presentation av arbete med ny avfallsplan 

- Avfallsplanens roll i nämndsplanen 

- Vilka åtgärder i kultur- och utvecklingsnämndens verksamheter 

kan bidra till de önskvärda resultaten i avfallsplanen?  

Eva Aronsson 

 

Information från kulturenheten 

- Pågående projekt inom verksamheten 

- Utställning ”Drawing nature” på Sofiero slott i Helsing-

borg 

- Bokmässan i Göteborg 

- Halland Opera & Vocal festival  

- Academy Week, 2-6 juli 

- The art song workshop, Campus Laholm 

- Körworkshop med “operaimprovisatörerna”, Laholms 

teater 

Jonas Heintz 

Forts 
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forts 

Information från tillförordnad verksamhetschef 

- Öppna jämförelser gymnasieskolan 2018, Laholms kommun 

- Förstudie om ombyggnation av lokaler 

 

Ledamöternas inspel 

Gunnar Gullander lyfter frågan om ansvar och tillsyn för skötseln av 

konstgräsplanen på Glänninge och i Veinge. 

Christer Johansson 

 

Gunnar Gullander lyfter frågan om vattenstrategin för fontäner, bas-

sänger och hanteringen av dricksvattnet i Laholms kommun 

 

Filmdagarna i Laholms kommun 

Gunnar Gullander 

_____ 
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§ 74 Dnr 2018-000036  

 

Uppföljningsplan internkontroll 2018 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden fastställer uppföljningsplan för in-

tern kontroll för år 2018.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt reglementet för intern kontroll i Laholms kommun har nämn-

derna skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kontroll-

systemet inom sitt verksamhetsområde. Nämnden skall vidare varje 

år anta en särskild plan för uppföljningen av den interna kontrollen. 

Omfattningen av denna plan bestäms med utgångspunkt från den 

omfattning och volym av verksamhet som nämnden ansvarar för. In-

ternkontrollplanen ska minst innehålla:  

Vilken process granskningen avser, vad som granskas, vilken rutin, 

vilken metod som ska användas, omfattningen på uppföljningen (fre-

kvensen), när rapporteringen till nämnd ska ske samt vem som är 

uppföljningsansvarig. 

 

Nämnden ska senast i samband med årsredovisningens upprättande, 

rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till 

kommunstyrelsen. Rapportering skall samtidigt ske till kommunens 

revisorer. Kontrollplanerna struktureras i följande kontrollområden: 

verksamhetsspecifika rutiner, administrativa rutiner, ekonomiadmi-

nistrativa rutiner. Inom de två sistnämnda kontrollområdena är vissa 

kontroller av nämndsgemensam karaktär. I dessa fall upptas samma 

kontrollmoment i samtliga nämnders planer och granskningen ge-

nomförs samordnat.  

 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 27 mars 

2018. 

Reviderat förslag till uppföljningsplan för intern kontroll för år 2018.     

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Tillförordnad verksamhetschef 

Avdelningschefer 

Enhetschefer 

  


