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Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde den 29 april 2019 

 
Protokollet som justerats den 29 april 2019, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Emelie Eliasson 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 30 april 2019 

till och med den 21 maj 2019 intygas. 

 

 

 

……………………………………………… 

Emelie Eliasson 

Kultur- och utvecklingsverksamheten 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-04-29  
 

Plats och tid Laholms teater, klockan 08:30 – 15.30 

 Lunch 12.00-13.00 

 

 

Beslutande Ove Bengtsson (C), ordförande 

 Angela Magnusson (M)  

 Magnus Johansson (S)  

 Elvis Begic (L) 

 Kerstin Lindqvist (C) §§ 57-61, 66  

 Birgitta Fritzon (S)  

 Bertil Johansson (LP)  

 Anna Nylander (SD)  

 Gunnar Wiik (SD) 

 Jörgen Nilsson (KD) §§ 52-56, 62-65  

 

Övriga deltagande  Kent-Ove Bengtsson (MP), ersättare 

 Jörgen Nilsson (KD), ersättare §§ 57-61, 66 

 Karl-Fredrik Tholin (S), ersättare 

 Jan Norrman (MED), ersättare  

   

 Andreas Meimermondt, verksamhetschef 

 Emelie Eliasson, kommunsekreterare 

 Alexandra Fagerström, verksamhetscontroller/utredare  § 66 

 Narcisa Duranovic, ekonom §§ 52, 66 

 Ingela Månsson, avdelningschef utbildning §§ 57-59, 66 

 Flakrim Osmani, studentmedarbetare § 66 

 Jonas Heintz, enhetschef kultur & turism § 66 

 Christer Johansson, enhetschef fritid § 66 

 Pia Kyttä, enhetschef bibliotek § 66 

 Carl-Fredrik Stefansson, föreningskonsulent §§ 53-56 

 Marie Olsson, avdelningschef arbetsmarknad §§ 56, 60 

 

Utses att justera Bertil Johansson (LP) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 30 april 2019 klockan 13.00  

 

Paragrafer  §§ 52-66 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Emelie Eliasson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Ove Bengtsson (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Bertil Johansson  (LP)
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-04-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 52 Dnr 2019-000005  

 

Ekonomisk rapport år 2019 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen.  

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av kultur- och utvecklingsnämndens ekonomi och 

eventuella avvikelser.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 17 april 2019 § 40 

Ekonomisk rapport, jan-mars 2019 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-04-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 53 Dnr 2019-000124  

 

Fastställande av budget och bidragsbelopp år 2019 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden fastställer bidragsbeloppen för re-

spektive bidragsform enligt verksamhetens förslag: 

 

Aktivitetsbidrag  1100tkr 

Lokalbidrag 1900 tkr 

Inkluderingsbidrag 150 tkr 

Utbildningsbidrag 140 tkr 

Övrigt bidrag 120 tkr  

Totalt  3410 tkr  

 

Ärendebeskrivning 

Bidragsgivningen till ideella föreningar i kommunen regleras av La-

holms kommuns författningssamling 7.8 bestämmelser antagna av 

kommunfullmäktige. Bidrag lämnas i form av aktivitetsbidrag, lo-

kalbidrag, inkluderingsbidrag, utbildningsbidrag, och övrigt bidrag. 

Kultur- och utvecklingsnämnden har årligen uppdraget att, utifrån 

tilldelat budgetanslag, fastställa bidragsbelopp för respektive bi-

dragsform. Budgetramen för bidrag till föreningar år 2019 har i in-

ternbudgeten fastställts till 3 512 tkr. Det är en minskning på 100 tkr 

jämfört med 2018.  

 

Fritidsenheten har med hänsyn till utfallet från tidigare år och in-

komna ansökningar för år 2019 upprättat en beräknad budget för re-

spektive bidragsform med en del förändrade bidragsbelopp och bi-

drag jämfört med år 2018. Integrationsmedlen på 400 tkr har förde-

lats på följande sätt med 150 tkr avsatt till aktivitetsbidraget, vilket 

gör att bidraget bibehålls på samma nivå som 2018, med 7 respektive 

10 kronor för de olika kategorierna. 150 tkr har avsatts till sökbara 

projekt inom ramen för inkluderingsbidraget. Därtill finansieras 

sportsommar 2019 med 100 tkr med medel från budgeten från integ-

rationsmedlen.  

 

  Forts 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-04-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 17 april 2019 § 41 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 4 april 

2019 

Bilaga, Ekonomiskt utfall föreningsbidrag 2018 

Bilaga, Sammanställning av förslag till lokalbidrag 

Bilaga, Förslag till budget och bidragsbelopp 2019 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 4 mars 2019 § 31 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Enhetschef fritid  

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-04-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 54 Dnr 2019-000006  

 

Lokalbidrag till Laholms FN-förening 

 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar Laholms FN-förening ett 

lokalbidrag på 10 000 kr för 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholms FN-förening som bedriver affärsverksamhet har den 14 ja-

nuari 2019 ansökt om lokalbidrag för Fair Trade Shop butiken på 

Storgatan 18 i Laholm. Hyran uppgår enligt kontraktet till 72 000 

kr/år. Föreningen arbetar för att stärka FN:s idéer om mänskliga rät-

tigheter och alla människors lika värde. Det främsta sättet föreningen 

arbetar med detta är genom att driva butiken där ett 20-tal volontärer 

arbetar. I butiken arrangeras också Stickcafé och tidigare år även stu-

diecirklar samt föreläsningar.  Föreningen är bidragsberättigad enligt 

LFS 7.8 §3. Kategori 3. År 2014 beviljades ett lokalbidrag på 10 500 

kr/år vilket då var 25% av hyreskostnaden (42 000 kr).  

2015 inkom ingen ansökan. 

2016 beviljades ett lokalbidrag på 10 500 kr/år.  

2017 och 2018 beviljades lokalbidrag på 10 000 kr/år.  

2019 har föreningen återigen inkommit med en ansökan om lokalbi-

drag och fritidsenheten anser att 10 000 kr /år är ett skäligt bidrag till 

en förening med affärsverksamhet.  

 

Beredningsutskottet bör i sitt beslut beakta kommunallagen 2 kapitel 

8 §:  Kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att allmänt 

främja näringslivet i kommunen eller landstinget.  

1. Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas 

endast om det finns synnerliga skäl för det. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 17 april 2019 § 42 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 1 april 

2019 

Bilaga, Bidragsansökan från Laholms FN-förening den 14 januari 

2019 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Laholms FN-förening 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-04-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 55 Dnr 15478  

 

Ansökan om ett extra lokal- och anläggningsbidrag till Laholms 

fotbollsklubb 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar, utöver ordinarie lokalbi-

drag, ett extra lokal- och anläggningsbidrag på 46 500 kr till Laholms 

Fotbollsklubb 

 

Ärendebeskrivning 

Laholms Fotbollsklubb (LFK) har drift och skötselansvar för Glän-

ninge Park enligt särskilt nyttjanderättsavtal. Enligt Laholms författ-

ningssamling (LFS) 7.8 lämnas lokalbidrag med högst 50 procent av 

faktiska kostnader, dock maximalt två prisbasbelopp till drift, skötsel 

och underhåll som erfordras för att lokalen eller anläggningen ska 

vara funktionell och kunna användas fullt ut till föreningens verk-

samhet. Budgeten för lokalbidraget 2018 var 1 750 000 kr vilket in-

nebar att bidragsbeloppet till föreningarna blev 44 % av den faktiska 

kostnaden för drift och skötsel. 2019 är förslaget att bidraget även i 

år ska täcka 44% av föreningarnas kostnader. Eftersom LFK har 

stora kostnader för sin anläggning har föreningen nått maxbeloppet 

och är berättigade till två basbelopp (2 x 46 500 kr) vilket innebär att 

de med basbeloppen endast skulle få 24 % i kostnadstäckning. Med 

ett extra anläggningsbidrag skulle kostnadstäckningen bli 36,5 %.  

Under 2018 hade LFK 1955 redovisade sammankomster med ca 29 

605 deltagartillfällen, vilket är störst antal i kommunen. Jämförselvis 

hade föreningen med näst högst deltagartillfälle 6711 (Siffrorna är 

baserade på ansökningarna om aktivitetsbidrag som inkom 2018).  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 17 april 2019 § 43 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 1 april 

2019 

Bilaga, Ansökningshandlingar från Laholms Fotbollsklubb den 15 

februari 2019 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Laholms fotbollsklubb 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-04-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 56 Dnr 2018-000211  

 

Övrigt bidrag 1/2019 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar bidrag enligt följande: 

 

a) Friluftsfrämjandet Knäred - 80 000 kr, installation av nytt av-

lopp  

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden avslår följande ansökningar: 

 

a) Knäreds Forskaring & Hembygdsförening- 82 050 kr, mål-

ning av föreningslokal 

b) Våxtorps Boll & Idrottssällskap- 10 000 kr, ny linjeringsma-

skin 

c) Skottorps IF- 50 000 kr, reparation och underhåll av klubblo-

kal 

d) SK Stimmet- 5 200 kr, arrangemanget Lagasimmet 

e) Knäreds IK- 82 645 kr Renovering av dörrar, ny informat-

ionstavla & en ny tvättmaskin 

f) Laholms Skytteförening- 132 000 kr nya gevär och en kom-

pressor 

g) Caprifolen Voltigeklubb- 14 000 kr nya övningsbockar  

h) Genevad/Veinge IF- 33 625 nytt avbytarbås 

i) Hasslövs IS- 75 000 kr ny planbelysning 

j)   Le Petit Boule- 60 000 kr energibesparande åtgärder 

 

3. Kultur- och utvecklingsnämnden behandlar följande ansökningar 

vid fördelning av övrigt bidrag omgång 2 2019: 

 

a) Ysby Hembygdsförening- 355 000 kr nytt tak på Kyrkstal-

larna i Ysby 

b) Ysby Bollklubb- 243 619 kr, totalrenovering av klubblokal 

 

Ärendebeskrivning 

Fritidsenheten har handlagt respektive bidragsansökan och upprättat 

sammanställning och förslag den 3 april 2019. Sammanställningen 

innehåller totalt 13 ansökningar denna period.  

   

  Forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-04-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

                      Forts  

 

Verksamheten har bedömt att tre ansökningar är av mer akut karaktär 

än övriga.  

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. Kommunen vill med olika stödfor-

mer i första hand gynna föreningar med barn- och ungdomsverksam-

het och/eller verksamhet för funktionshindrade.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 17 april 2019 § 44 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 3 april 

2019 

Bilaga, sammanställning och förslag över inkomna ansökningar – 

Övrigt bidrag 1/2019 

Ansökningshandlingar från respektive förening. 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Berörda föreningar 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-04-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 57 Dnr 2018-000182  

 

Utredning gällande utbyggnad av Våxtorpshallen 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden skickar informationen vidare till 

kommunstyrelsen till den samlade lokal- och fastighetsutredning 

som pågår.   

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade vid sitt sammanträde i 

september 2018 att verksamheten skulle genomföra en intern förstu-

die på förutsättningarna att bygga ytterligare en idrottshall i Våxtorp.  

Kultur- och utvecklingsverksamheten har i detta arbete samlat in in-

formation från den kommunala organisationen såväl som de kommu-

nala bolagen för att utreda möjligheterna att genomföra en nybygg-

nation. Verksamheten har även samlat in information om behovet 

baserat på intern statistik avseende efterfrågade tider från förenings-

livet samt nyttjandegrad av hallarna.   

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 17 april 2019 § 45 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 23 april 

2019 

 

Förslag till beslut 

Ordförande föreslår att kultur- och utvecklingsnämnden skickar in-

formationen vidare till Kommunstyrelsen till den samlade lokal- och 

fastighetsutredning som pågår.  

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på eget förslag och finner att beredningsutskottet 

beslutar i enlighet med ordförandes förslag.   

 

Ersättares mening 

Jörgen Nilsson (KD) yrkar på bifall till ordförandes förslag till be-

slut.        

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  

John Nilsson, Vindrarps VK      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 58 Dnr 2018-000110  

 

Uppföljning av Kultur- och utvecklingsnämndens systematiska 

kvalitetsarbete 2018 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur-och utvecklingsnämnden godkänner uppföljning av Osbecks-

gymnasiets systematiska kvalitetsarbete 2018.  

 

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. 

 

Sammanställningen är gjord utifrån de analyser som gjorts under 

2018 samt en redovisning om det fortsatta arbetet med det systema-

tiska kvalitetsarbetet ligger till grund för beslut och återfinns i bilaga 

Sammanställning Osbecksgymnasiet 2018  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 17 april 2019 § 46 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 5 april 

2019 

Bilaga, Sammanställning Osbecksgymnasiet 2018 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Rektorerna, Osbecksgymnasiet  
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-04-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 59 Dnr 2019-000125  

 

Utbildningsplan för Introduktionsprogrammen i Laholms kom-

mun 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att gällande plan för In-

troduktionsprogrammen upphör 30 juni 2019. 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att godkänna ny utbild-

ningsplan för Introduktionsprogrammen från och med 1 juli 

2019. 

 

Ärendebeskrivning 

Huvudman har ett ansvar att tydliggöra och ta ett beslut hur en ut-

bildningsplan för Introduktionsprogrammen i Laholms kommun ser 

ut, vilket kultur- och utvecklingsnämnden tog i nämnden februari 

2018, men då riksdagen har tagit nya beslut hur Introduktionspro-

grammens utformning ska se ut från och med 1 juli 2019 så har verk-

samheten tagit fram ett nytt förslag till utbildningsplan för Introdukt-

ionsprogrammen som gäller från och med 1 juli 2019. Introduktions-

programmen har ingen nationell fastställd struktur och längd. In-

formationen i gymnasieförordningen om vad utbildningarna ska och 

får innehålla är kortfattade och översiktlig. Det är i stället huvudman-

nen som både har ansvaret och stora möjligheter att utforma utbild-

ningarna utifrån de lokala förutsättningarna och efter analys av ele-

vens behov. Det är huvudmannen som ansvarar för att besluta om en 

plan för utbildning på introduktionsprogrammen. I planen beskriver 

huvudmannen den eller de utbildningar inom de olika introduktions-

programmen som man erbjuder. Med hjälp av planen kan huvudman-

nen tydliggöra målsättningen och viljeinriktningen för utbildningen 

på de olika introduktionsprogrammen genom att bland annat ange 

syfte, huvudsakligt innehåll och längd.  En tydlig plan ger goda för-

utsättningar för uppföljning, utvärdering och utveckling av verksam-

heten. På så vis kan introduktionsprogrammen ingå i skolans syste-

matiska kvalitetsarbete. 

 

  Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

   Forts  

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 17 april 2019 § 47 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 5 april 

2019 

Bilaga, Utbildningsplan för Introduktionsprogrammen 

  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Barn och ungdomsnämnden, EFI samt grundskolesär 

Berörda rektorer på Osbecksgymnasiet och Komvux 

Studie- och yrkesvägledning, Barn- och ungdomsnämnden 

Enhetschef Vägledningscentrum 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 60 Dnr 2016-000052  

 

Uppföljning av kommunens aktivitetsansvar för ungdomar 2018 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen av det 

kommunala aktivitetsansvaret (KAA). 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt skollagen 29 kap. 9 § ska hemkommunen löpande under året 

hålla sig informerad om hur ungdomar mellan 16–20 år i kommunen 

är sysselsatta. Kommunen ska vidare 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. Ansvaret ligger organiserat under kultur- 

och utvecklingsnämnden, Vägledningscentrum. Uppdraget för mål-

gruppen breddades 2015 då nya riktlinjer i form av de Allmänna rå-

den trädde i kraft. I en lagändring från 1 juli 2018 förtydligades vilka 

ungdomar som ska omfattas av ansvaret. 

Det kommunala aktivitetsansvaret gäller för ungdomar som: 

• har gått ut med studiebevis istället för examensbevis. 

• har gjort avhopp från nationella program. 

• har gjort avhopp från introduktionsprogram. 

• aldrig påbörjat gymnasieskolan. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 17 april 2019 § 48 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 1 april 

2019 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 61 Dnr 2019-000040  

 

Reviderad uppföljningsplan intern kontroll 2019 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden fastställer reviderad uppföljnings-

plan för intern kontroll för år 2019 

 

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 använ-

das, omfattningen på uppföljningen (frekvensen), när rapporteringen 

till nämnd ska ske samt vem som är uppföljningsansvarig. 

 

I samband med besvarande av revisionens granskning av förenings-

bidrag, beslutade kultur- och utvecklingsnämnden den 27 mars 2019 

§ 47 att: 

- stärka den interna kontrollen kring nyckeltal gällande föreningsbi-

drag 

- göra riskanalysen av bidragsgivningen inom ramen för intern kon-

troll 

Därmed behövs uppföljningsplanen för intern kontroll 2019 revide-

ras och inkludera dessa två punkter.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 17 april 2019 § 49 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 8 april 

2019 

Förslag till reviderad uppföljningsplan för intern kontroll för år 2019 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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§ 62 Dnr 2019-000129  

 

Uppföljning av anmälan om kränkande behandling, diskrimine-

ring och trakasserier år 2019 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden lägger redovisningen till handling-

arna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade den 29 mars 2017 § 47 

att godkänna riktlinjer för åtgärder mot kränkande behandling, dis-

kriminering och trakasserier, med en revidering av dessa riktlinjer 

den 29 augusti 2018 § 121. 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 

Beredningsutskottets protokoll den 17 april 2019 § 50 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 8 april 

2019 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 63 Dnr 2019-000001  

 

Anmälningar år 2019 

 

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 23 april 2019 över anmälningar. 

Förteckning den 23 april 2019 över synpunkter och förslag.           

_____ 
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§ 64 Dnr 2019-000002  

 

Anmälan av delegationsbeslut år 2019 

 

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 nämnden i 

den ordning som bestäms i nämndens delegationsordning.       

 

Beslutsunderlag 

Förteckning den 23 april 2019 över delegationsbeslut.       

_____ 
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§ 65 Dnr 2019-000003  

 

Anmälan om kränkande behandling, diskriminering och trakas-

serier år 2019 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden har tagit del av anmälningarna och 

lägger dessa till handlingarna.     

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade den 29 mars 2017 § 47 

att godkänna riktlinjer för åtgärder mot kränkande behandling, dis-

kriminering och trakasserier, med en revidering av dessa riktlinjer 

den 29 augusti 2018 § 121. 

 

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/diskriminering/ 

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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§ 66 Dnr 2018-000268  

 

Informationsärenden/diskussionsärenden år 2019 

 

Nämndsplan 2020 & Information från avdelning kultur & fritid 

- Arbete med nämndsplan 2020: Avdelning kultur & fritid 

- Nämnden diskuterar först i grupper utifrån ett målområde, därefter hel-

gruppsdiskussion. 

Andreas Meimermondt, Alexandra Fagerström, Narcisa Duranovic & samtliga   

enhetschefer inom avdelning kultur & fritid 

 

Presentation av studentmedarbetare  

- Fått i uppdrag att revidera det systematiska kvalitetsarbetet för 

avdelning utbildning. Nämnden fattar beslut om revideringen i 

september.  

- Flakrim arbetar 15 h i veckan (motsvarar 2 dagar i veckan). 

Går över till en heltidsanställning fr.o.m 10 juni.  

Flakrim Osmani 

 

Lokalanvändning – Campus Laholm 

- Som ett led i det sparbeting som finns i Laholms kommun ser 

kultur- och utvecklingsnämnden över lokalanvändningen på 

Campus Laholm, och förutsättningar och konsekvenser av en 

eventuell avveckling av paviljonger på Campus Laholm. 

- Verksamheten har gjort en analys över nyttjandet av lokaler, och 

ser att det troligtvis kommer att vara ett statiskt elevantal till 2025 

på Campus Laholm.  

- Behöver ta ställning innan sommaren om paviljongerna skall av-

vecklas. Ombeds ta hem det i respektive partigrupper för diskuss-

ion.  

Andreas Meimermondt 

 

FÖP Kusten  

- Gruppdiskussioner och helgruppsdiskussion om stranden som 

besöksmål; kultur- och utvecklingsnämndens vision för stranden 

och dess förutsättningar, behov och utmaningar.  

Andreas Meimermondt, Alexandra Fagerström, Jonas Heintz 

 

FGTE – From Great to Excellent 

- Skolutvecklingsprojekt med målet att öka möjligheterna för våra 

halländska barn och elever att nå sin fulla potential i förskolan 

och skolan.  

  Forts 
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Forts 

- Regionalt samarbete: Laholm, Halmstad, Varberg, Kungsbacka, 

Högskolan Halmstad och Region Halland.  

- Omfattar samtliga offentliga skolformer 

- Målet med projektet: Hur kan vi förmå och stödja våra elever så 

att de kan nå sin optimala kapacitet i skolan- och därmed öka sin 

måluppfyllelse? 

- Osbecksgymnasiet ha runder året arbetat med följande fokusom-

råde: Elevhälsan, det hållbara/hälsosamma lärandet över tid.  

Hur elevhälsan och lärarna samt elever arbetar för det hållbara 

hälsosamma lärandet över tid. Förebyggande arbete som bidrar 

till välmående/god elevhälsa. Gjort en kvalitativ studie men nam-

net ”En god känsla i magen”. Gruppintervjuer som metod, i års-

kurs 1 som genomfördes av de sk. ”kritiska vännerna” (andra 

kommuner).  

Alexandra Fagerström 

 

Svar på förfrågan om avgiftsfria simskolor  

- Eftersom riktade statsbidrag tillkommer under 2019 kan avgifts-

fria simskolor genomföras även detta år.  

Andreas Meimermondt 

 

Skolutredning 

- Verksamhetschef berättar i stora drag om skolutredningen, där 

han uttalade att kultur- och utvecklingsnämnden inte varit delakt-

iga att ta fram underlaget.  

Andreas Meimermondt 

 

Information från kontaktpolitiker 

- Ingen grupp har ännu haft någon träff, men samtliga tre grupper 

har en träff inbokad.  

 

Information från ordförande 

- Inget ytterligare att tillägga.  

 

Information från verksamhetschef  

- Verksamheten arbetar på ett annat sätt gällande internbudget 

detta år. Inför 2020 börjar vi om, och ifrågasätter hur mycket 

pengar som behövs för varje verksamhet.  

- Enhetschef för JobbLaholm Cornelia Svensson startar idag.  

 

Ledamöternas inspel 

- Inget inspel till detta sammanträde.           

_____      


