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Laholms kommun 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde den 25 september 
2019 

 
Protokollet som justerats den 30 september 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 september 2019  

till och med den 22 oktober 2019 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Emelie Eliasson 

Kultur- och utvecklingsverksamheten 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-09-25  
 

Plats och tid Kornknarren, klockan 08.30– 11.30 

 Lunch klockan 11.30 – 13.00 

 Sal 1402, Campus Laholm klockan 13.00-15.45 

 

 

 

Beslutande Ove Bengtsson (C), ordförande 

 Angela Magnusson (M)  

 Magnus Johansson (S)  

 Elvis Begic (L) 

 Kerstin Lindqvist (C)  

 Birgitta Fritzon (S)  

 Bertil Johansson (LP)  

 Thomas Lövenbo (SD) §§111-118, 120-127 

 Anna Nylander (SD) 

 Jan Norrman (MED) § 119  

 

Övriga deltagande  Kent-Ove Bengtsson (MP), ersättare 

 Ingrid Sjöberg (M), ersättare 

 Jeanette Örenmark (S), ersättare 

 Jan Norrman (MED), ersättare §§111-118, 120-127  

   

 Andreas Meimermondt, verksamhetschef 

 Emelie Eliasson, kommunsekreterare 

 Alexandra Fagerström, verksamhetscontroller/utredare § 111 

 Narcisa Duranovic, ekonom § 111 

 Jonas Heintz, enhetschef kultur & fritid § 123 

 Christer Johansson, enhetschef fritid §§112-113, 125 

 Pia Kyttä, enhetschef bibliotek § 123 

 Ingela Månsson, avdelningschef utbildning § 119 

 Flakrim Osmani, kvalitetsutvecklare § 119 

  

 

Utses att justera Kerstin Lindqvist (C) 

  

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

 

Paragrafer  §§ 111-127 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Emelie Eliasson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Ove Bengtsson (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Kerstin Lindqvist (C) 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-09-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 111 Dnr 2019-000153  

 

Budgetuppföljning 2019 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner budgetuppföljningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 

ska budgetuppföljningar med prognoser på årsskiftet redovisas för 

kommunfullmäktige vid två tillfällen varje år. Den första uppfölj-

ningen ska utgå från redovisning per sista april och den andra per 

sista augusti.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 18 september 2019 § 86 

Budgetuppföljning 2 år 2019 för kultur- och utvecklingsnämnden 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-09-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 112 Dnr 2019-000251  

 

Avveckling av föreningsservice  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

avveckla föreningsservice inför 2020.  

2. Under förutsättning att ett beslut om avveckling av föreningsser-

vice antas, föreslår kultur- och utvecklingsnämnden att För-

eningsrådet får frågan om att ta över verksamheten inom för-

eningsservice.  

 

Ärendebeskrivning 

Föreningsservice har funnits i många år för att serva föreningslivet. 

Servicen består bland annat av uthyrning av mäss, party och målpor-

talstält, bord och stolar, bänkbord, ståbord, marknadsstånd, scendelar 

och ljudanläggningar. 

 

Kostnaden 2018 var 74,5 tkr och intäkterna 42,5 tkr. I kostnaden in-

går lön med 53 tkr. Fritidsenheten betalar en del av en tjänst på kul-

turskolan för utlämning och service av ljudanläggningar. Resterande 

kostnader är underhåll av utrustningen. Bokning av utrustning sker 

genom fritidsenheten och utlämning hanteras av möbellagret föru-

tom ljudanläggningar. Möbellagret erhåller ersättning för bland an-

nat mässtältet och utlämning av material, frakt och montering. Ut-

rustningen kan även hyras av företag och privata med vissa restrikt-

ioner. I dag saknas resurser för en bra ut och inlämning samt under-

håll av utrustningen på Möbellagret. Anledningen beror till stor del 

på att det saknas medel för personal. Under en del av sommaren 

kunde inte utrustning lämnas ut på grund av semestrar och det när 

efterfrågan är som störst. Vissa delar av utrustningen börjar bli gam-

mal och sliten och behöver bytas ut. Kostnad för detta har ej tagits 

fram. 

 

Verksamheten anser att föreningsservicen bör avvecklas till 2020. 

Om avveckling sker får det värderas om verksamheten skall behålla 

viss utrustning och resterande säljas.  

 

 

  Forts 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-09-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

Forts 
 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 18 september 2019 § 87  

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 9 sep-

tember 2019 

Bilaga, Bokade tillfällen per objekt 2018 

Bilaga, Utdrag om föreningsservice från Hyror och avgifter inom 

kultur- och utvecklingsnämnden antagna av kommunfullmäktige den 

27 november 2018 § 117 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige  

Verksamhetschef Kultur & utveckling 

Enhetschef Fritid 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-09-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 113 Dnr 2019-000247  

 

Hyror och avgifter 2020 inom Kultur- och utvecklingsnämndens 

verksamheter 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

anta föreliggande förslag till hyror och avgifter inom kultur- och 

utvecklingsnämndens verksamhetsområde att gälla från och med 

den 1 januari 2020. 

2. Under förutsättning att en avveckling av föreningsservice görs, 

föreslår kultur- och utvecklingsnämnden kommunfullmäktige att 

stycke 3. ”Föreningsservice” plockas ur förslag till hyror och av-

gifter för 2020.   

 

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 

Beredningsutskottets protokoll den 18 september 2019 § 88 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 12 sep-

tember 2019 

Bilaga, Kultur- och utvecklingsverksamhetens förslag till hyror och 

avgifter för 2020 

Bilaga, Jämförelse Hyror och avgifter 2014-2019 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-09-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 114 Dnr 2019-000254  

 

Gränsdragning - destinationsutveckling 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

revidera kultur- och utvecklingsnämndens samt kommunstyrel-

sens reglementen, enligt kultur- och utvecklingsverksamhetens 

tjänsteskrivelse den 9 september 2019. 

2. Under förutsättning att beslut 1 antas, föreslår kultur- och ut-

vecklingsnämnden kommunfullmäktige att 250 000 kr från och 

med 2020 års budgetprocess överförs från kultur- och utveckl-

ingsnämndens till kommunstyrelsens budget.       

 

Ärendebeskrivning 

Kultur-och utvecklingsnämnden ansvarar inom ramen för sin verk-

samhet för destinationsutveckling, turism och den varumärkesbyg-

gande verksamhet som finns inom Visit Laholm och Turistbyrån. 

Kommunstyrelsen ansvarar, via näringslivskontoret, för utveckling 

och stöttning av samtliga företag inom kommunen. Detta omfattar 

givetvis även de företag som är verksamma inom tjänstesektorn och 

levererar produkter som bidrar till utvecklandet av varumärket La-

holm och service till besökare eller hemestrare. Gränsdragningen 

mellan kultur- och utvecklingsverksamheten och näringslivsenhet-

ens ansvar har inom detta område varit otydlig sedan näringslivsen-

heten organisatoriskt flyttades från kultur- och utvecklingsnämndens 

ansvarsområde och placerades inom kommunstyrelsens ansvarsom-

råde. Verksamhetschefen för kultur- och utveckling och näringslivs-

chefen har enats om en gränsdragning som tydliggör respektive en-

hets ansvar, skapar förutsättningar för effektiva samarbete, ökar ex-

terna aktörers tydlighet i skillnader och likheter mellan enheternas 

uppdrag och gör att respektive uppdrag utgör mer av en helhet.      

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 18 september 2019 § 93 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 9 sep-

tember 2019.           

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Verksamhetschef, Kultur- och utveckling 

Kommunchef 

Näringslivschef 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-09-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 115 Dnr 2019-000214  

 

Remiss av handlingsprogram för skydd mot olyckor 2020-2023 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att lämna verksamhetens 

tjänsteskrivelse den 3 september 2019 som yttrande avseende förslag 

på Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2020-2023 till kom-

munstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Det åligger kommunstyrelsen att i samband med varje mandatperiod 

revidera Handlingsprogram för skydd mot olyckor. Kommunstyrel-

sen remitterade den 6 augusti 2019 §165 till kultur- och utvecklings-

nämnden att senast den 14 oktober 2019 inkomma med ett yttrande 

avseende skrivelsen förslag på handlingsprogram för skydd mot 

olyckor 2020-2023.  

 

Verksamhetschefen har sammanställt ett förslag till yttrande för 

nämnden att ta ställning till.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 18 september 2019 § 94 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 3 sep-

tember 2019 

Remiss från kommunstyrelsen den 6 augusti 2019 § 165  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-09-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 116 Dnr 2018-000183  

 

Revidering av kultur- och utvecklingsnämndens delegationsord-

ning 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att anta föreliggande förslag 

till reviderad delegationsordning för kultur- och utvecklingsnämnden. 
 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med kommunallagen 6 kapitel 33 § får en nämnd uppdra 

åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i vissa 

ärende eller viss grupp av ärende. Det finns ärenden i enlighet med 

kommunallagen 6 kapitel 34 § som en nämnd inte får delegera, detta 

är bland annat verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kva-

lité. Utifrån kommunallagen har den anställde som beslutar på nämn-

dens vägnar en obligatorisk anmälningsskyldighet, och det är nämn-

den som bestämmer i vilken ordning detta ska ske. 

 

Delegationsordningen är ett levande dokument och behöver revide-

ras i samband med förändringar i organisationen. Kultur- och ut-

vecklingsverksamheten planerar att ta upp delegationsordningen för 

revidering till nämnden två gånger om året, i mars och september, 

för att kontinuerligt uppdatera dokumentet.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 18 september 2019 § 95 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 12 sep-

tember 2019. 

Bilaga, Förslag på revidering för delegationsordning för kultur- och 

utvecklingsnämnden. 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Berörda avdelnings- och enhetschefer, kultur och utveckling 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-09-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 117 Dnr 2019-000253  

 

Lokalanpassning - Campus Laholm  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden hemställer av kommunstyrelsen 

(fastighetsstrateg) att göra en lokalanpassningsutredning för Campus 

Laholm enligt verksamhetens skrivelse den 9 september 2019, med 

redovisning senast vid kultur- och utvecklingsnämnden samman-

träde den 27 november 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

I samband med att budgetförutsättningarna för verksamhetsår 2020 

stod klart har kultur- och utvecklingsnämnden fattat beslut att av-

veckla de tre paviljongerna i anslutning till Campus Laholm. Detta 

innebär en besparing om 2,5 miljoner kronor årligen samt att ökade 

möjligheter nu finns att bygga samman verksamheterna på Campus 

Laholm till en gemensam enhet. Men det innebär också att lokali-

teterna när på, eller mycket nära, ett maximalt utnyttjande. Under 

sommaren 2019 har konsekvensanalyser av beslutet tagits fram och 

en plan för hur verksamheten skall inrymmas i lokalerna är under 

framtagande. Det står i dagsläget klart att den plan som verksam-

heten tagit fram möjliggör inflytt av samtliga verksamheter i Campus 

Laholms lokaler samtidigt som det också står klart att det saknas två 

undervisningslokaler med vardera plats för 30 elever för att sche-

maläggningen skall kunna gå ihop.  

 

Det har i processen konstaterats att det finns en del kompetenser som 

saknas för att kunna göra bedömningar på hur lokalerna kan använ-

das på optimalt sätt för att minimera friktioner för de olika verksam-

hetsutövarna samt att kunna se lösningar som ligger bakom de up-

penbara möjligheterna.  Verksamhetens rekommenderade därför att 

en konsult som kan genomföra en lokalanpassningsoptimeringsut-

redning upphandlas. Beredningsutskottet föreslog däremot nämnden 

att hemställa av kommunstyrelsen (fastighetsstrateg) att göra en lo-

kalanpassningsutredning för Campus Laholm enligt verksamhetens 

skrivelse den 9 september 2019, med redovisning senast vid kultur- 

och utvecklingsnämnden sammanträde den 27 november 2019.  

 

 

 

  Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 18 september 2019 § 96 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 9 sep-

tember 2019.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Verksamhetschef, Kultur- och utveckling 

Ekonomichef 

Chef för Strategienheten 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-09-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 118 Dnr 2019-000129  

 

Uppföljning av Kultur- och utvecklingsnämndens systematiska 

kvalitetsarbete 2019 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisning av Os-

becksgymnasiets systematiska kvalitetsarbete höstterminen 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Osbecksgymnasiet har genomfört en analys av verksamheten utifrån 

tre målområden, kunskaper, arbete och samhällsliv samt bedömning 

och betyg som återfinns i läroplanen för gymnasieskolan (Gy 2011).  

 

Osbecksgymnasiet har utifrån den pedagogiska vision som finns for-

mulerad i Osbecksgymnasiets verksamhetsplan analyserat resultaten 

på målområdena kunskaper, arbete och samhällsliv samt bedömning 

och betyg. De slutsatser som har kunnat dras finns samlade i bilaga 

1. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 18 september 2019 § 89 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 5 sep-

tember 2019 

Bilaga, Redovisning av Osbecksgymnasiets systematiska kvalitets-

arbete höstterminen 2019 – Delanalys av kunskaper, arbete och sam-

hällsliv och bedömning och betyg 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Rektorerna, Osbecksgymnasiet 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 119 Dnr 2019-000250  

 

Revidering av systematiskt kvalitetsarbete (SKA) 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden antar reviderat systematiskt kvali-

tetsarbete och beslutar att det börjar gälla från och med 1 januari 

2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt skollagen (2010:800, 4 kap. 3–7 §) finns det tydliga krav för 

huvudmannens bedrivande av systematiskt kvalitetsarbete. Kraven 

innebär att huvudman, förskole- och skolenheter systematiskt och 

kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i för-

hållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla 

utbildningen. Verksamhetens resultat behöver dessutom följas upp, 

analyseras i förhållande till vad vetetenskap och beprövad erfarenhet 

lyfter fram som betydelsefullt i genomförandet. Även vid planering 

och prioritering av utvecklingsinsatser är det viktigt 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.  

 

Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet systema-

tiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 

Detta ska ske genom ett systematiskt kvalitetsarbete som ska ske 

både på huvudmannanivå och på skolnivå. Framtagen plan tydliggör 

hur Kultur- och utvecklingsnämnden systematiska kvalitetsarbete 

ska bedrivas utifrån nämndens ansvarar för kommunens uppgifter 

inom skolväsendet för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kom-

munal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning 

i svenska för invandrare. 

 

 

 

 

  Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

Forts 

 

Det systematiska kvalitetsarbetet för utbildning antogs av kultur- och 

utvecklingsnämnden i oktober 2016. Under april och maj 2019 har 

det systematiska kvalitetsarbetet genomgått en revideringsprocess i 

syfte att förbättra, förtydliga och effektivisera kvalitetsarbetet för 

gymnasieutbildningen samt de krav som på huvudmannanivå ställs 

på verksamheterna. 

 

Inför 2019 års revidering har styrdokumentet för det systematiska 

kvalitetsarbetet setts över och i flera avseenden förbättrats och för-

tydligats. Bland annat har korrigeringar av innehållets struktur och 

formalia gjorts likväl som uppdatering av verksamhetens organisat-

ion, justeringar av nämndens årshjul samt ett förtydligande gällande 

kravet på systematiskt kvalitetsarbete för huvudman införts. Bland 

dessa justeringar ingår en förflyttning i årshjulet gällande verksam-

hetens redovisning för nämnden, där redovisningarna tidigare skett 

två gånger om året där det nu föreslås att redovisningarna istället sker 

i ett samlat tillfälle under oktober månad. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 18 september 2019 § 90 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 18 juni 

2019 

Bilaga, Förslag på reviderat styrdokument för det systematiska kva-

litetsarbetet, Kultur- och utvecklingsnämnden Laholms kommun, 

2019-06-18 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Rektorer, Osbecksgymnasiet 

Rektor, Vuxenutbildningen  

Rektor grundsärskolan, Barn- och ungdomsnämnden 

Enhetschef Kulturskolan 

Enhetschef Vägledningscentrum 

Barn- och ungdomsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-09-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 120 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 19 september 2019 över anmälningar. 

Förteckning den 19 september 2019 över synpunkter och förslag.           

_____ 
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§ 121 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 19 september 2019 över delegationsbeslut.    

 

_____ 
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§ 122 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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§ 123 Dnr 2018-000268  

 

Informationsärenden/diskussionsärenden år 2019 

 

Information från avdelning kultur & fritid: 

 

Enhet kultur & turism (Jonas Heintz): 

- Scenkonstkollektivet Nyxx, konstresidens (del av Art Inside Out) 

på Laholms teater under hösten 2019.  

- Renovering av Lugnarohögen är igång.   

- Konstverk i Knäred, invigning inom snar framtid.  

- Halland Opera & Vocal Festival 

                      Enhet bibliotek (Pia Kyttä): 

- Olika beviljade projektmedel. 

- Byter biblioteksdatasystem. Stänger v.45 inkl bokbussen. 

- Självbetjäningsautomater - upphandling ute.  

                      Enhet Fritid (Christer Johansson): 

- I full gång med verksamheten.  

- Bokning till aktiviteter, långa köer.   

- Konstgräsplan Veinge.  

- Glänninge idrottshall klar.  

Destinationsutveckling (Andreas Meimermondt): 

- Avdelningschef kultur & fritid på plats 4 november.  

- Destinationsutveckling: fokus på cykling (Milestone Series Bå-

stad) samt trailrunningslingor.  

- Diskussioner pågår om Relax Fishing och fiskeperspektivet.  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens krisledningsplan vid extraordinära 

händelser 

- En större revidering av KUN:s krisledningsplan vid extraordinära 

händelser har gjorts.  

- Olika utbildningar och övningar i samband med detta kommer att 

genomföras med de två krisledningsstaberna under hösten.  

Andreas Meimermondt 

 

Öppettider Knäreds bibliotek 

- Öppettiderna har satts utifrån tillgängligheten bland personal. Ej 

den ambitionen vi ska ha, utan ska vara utifrån behov. Ska prin-

cipiellt gälla fr.o.m 1 januari 2020. Men from 1jan ska alla verk-

samheter ha öppet utifrån behovsanalys.  

Andreas Meimermondt 

 

  Forts 
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Forts 

 

Intern kontroll – gymnasieskola 

- Redovisning av intern kontroll: gymnasiets och vuxenutbildning-

ens gemensamma leverans av yrkesutbildningar till ungdomar.   

Andreas Meimermondt 

 

Information från kontaktpolitiker 

- Avdelning kultur & fritid har besökt Glänningehallen. 

 

Information från ordförande 

- Återremiss av översyn av bokningssystem, med redovisning i 

februari 2020. 

- Översynen av föreningsbidrag har skickats ut på remiss till före-

ningslivet. Redovisas för nämnden i oktober.  

Ove Bengtsson  

 

Information från verksamhetschef  

- Status kring sjukskrivningar samt information om en uppsägning.  

- Arbete med stabens serviceutbud: ansvarsområden och förvänt-

ningar.   

Andreas Meimermondt  

 

Ledamöternas inspel      

- Problem med schemaläggning på Osbecksgymnasiet (för en-

skilda individer) - Thomas Lövenbo (SD) 

Ej ett ärende för nämnden. Verksamheten får undersöka det.     

      

_____ 
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§ 124 Dnr 2019-000262  

 

ESF-ansökan: "Målmedveten på hemmaplan" 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut  

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner verksamhetschefen be-

slut att interimistiskt underteckna avsiktsförklaringen och beslutar att 

delta i ESF-projektet ”Målmedveten på hemmaplan”.      

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommun har för avsikt att samarbeta och stödja Europeiska 

socialfondsprojektet (ESF) ”Målmedveten på hemmaplan” enligt 

projektansökan med medfinansiering i form av personalresurser och 

lokalresurser under projektets löptid. Laholms kommun avser att 

vara en aktiv samarbetspartner i projektet och ingå i såväl styrgrupp 

och arbetsgrupp vid behov. Hylte kommun är huvudsökande kom-

mun. Projektet avser starta 2020 och avslutas under 2022.  

Syftet med projektet är att utveckla en ny metod för hur myndigheter 

samverkar kring individer som står särskilt långt ifrån arbetsmark-

naden. Hylte kommun, Falkenbergs kommun, Laholms kommun och 

Arbetsförmedlingen ska gemensamt testa ett system för hur kommu-

nerna på sikt kan bli en av Arbetsförmedlingens externa leverantörer. 

Med ökad samverkan vill Arbetsförmedlingen och kommunerna er-

bjuda individanpassade helhetslösningar för projektets deltagare 

med syfte att hjälpa dem att närma sig arbetsmarknaden. 

Förutom huvudsyftet ämnar projektet även uppnå följande resultat: 

- Ökad kompetens och större nätverk för projektets deltagare  

- Förbättrad samverkan mellan myndigheter, näringsliv och civil-

samhälle, såväl som internt inom kommunerna 

- Förändra arbetsgivares attityder och öka deras kompetens inom 

jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering 

Projektets primära målgrupp är långtidsarbetslösa kvinnor och män 

som har svårt att tillgodogöra sig Arbetsförmedlingens insatser. I 

målgruppen ingår även de individer som står långt ifrån arbetsmark-

naden och är i kontakt med kommunernas socialtjänst, de med akti-

vitetsstöd, samt deltagare inom jobb och utvecklingsgarantin (JOB).     

 

Beslutsunderlag 

Avsiktsförklaring Laholms kommun & Hylte kommun   

    

_____ 
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§ 125 Dnr 2017-000108  

 

Belysning till konstgräsplan till Veinge IP 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- & utvecklingsnämnden ber att få ta i anspråk 700 tkr ur kom-

munstyrelsens medel för oförutsedda investeringsbehov.  

 

Ärendebeskrivning 

I samband med installationen av en konstgräsplan i anslutning till 

Veinge skola beställdes en uppgradering av belysningen på platsen 

som skall möjliggöra användning av planen även efter mörkrets in-

brott. I byggnationen ingick att dra ny elförsörjning till de befintliga 

belysningsstolparna samt att renovera den befintliga belysningen.  

Renoveringen har dragit ut på tiden med anledning av hög arbetsbe-

lastning hos den upphandlade leverantören och sista dag att slutföra 

renoveringen var enligt kontraktet torsdagen den 17 september. På 

onsdagen den 16 september meddelar leverantören att renovering 

inte är möjlig utan att samtliga armaturer måste bytas ut.  

Avsaknaden av fungerande belysning gör att planen i dagsläget inte 

kan användas efter klockan 19.00 för träningsspel och endast dagtid 

under helger för matchspel. Den dagliga perioden under vilken pla-

nen kan användas krymper snabbt i och med de förändrade årsti-

derna. Ett utbyte av armaturerna till en uppgraderad version av de 

befintliga skulle kosta ca 500 tkr medan en installation av LED-ar-

maturer skulle kosta ca 750 tkr. Slutliga offerter har ännu inte kunnat 

mottas men är begärda, det är även en bedömning av de driftkost-

nadsfördelar som en LED belysning skulle innebära. Om nämnden 

fattar beslut om att genomföra investeringen måste en förnyad kon-

kurrensutsättning genomföras bland Laholms kommuns upphand-

lade leverantörer.  

 

Beslutsunderlag 

Redovisades muntligt på sammanträdet.      

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen       

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 21 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-09-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 126 Dnr 2019-000272  

 

Gemensamt uppdrag till KUN/BUN – samverkan för att öka  

gymnasiebehörigheten 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden ger kultur- och utvecklingsverk-

samheten i uppdrag att: 

- utreda frågan om att hitta ett effektivt och rationellt arbete om   

problemställningar inom KAA (kommunalt aktivitetsansvar). 

- redovisa ett gemensamt arbetssätt som minskar antalet obehöriga 

till gymnasieskolan. 

- redovisa till nämnden löpande om hur arbetet fortgår med pro-

blem och lösningar.  

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomsnämndens ordförande och kultur-och utveckl-

ingsnämndens ordförande har i gemensam skrivelse den 16 septem-

ber 2019 föreslagit att barn- och ungdomsnämnden och kultur- och  

utvecklingsnämnden ger verksamheterna inom respektive nämnd 

uppdrag som syftar till förbättrad samverkan mellan verksamheterna 

för att bland annat öka gymnasiebehörigheten och hitta effektivare 

arbetssätt inom KAA (kommunalt aktivitetsansvar).     

 

Beslutsunderlag 

Uppdragsbeskrivning daterad den 16 september 2019 

_____ 
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§ 127 Dnr 2019-000273  

 

Gemensamt uppdrag till BUN/KUN – lokalanvändning för 

Lagaholmsskolan och Campus Laholm 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att ge kultur- och utveckl-

ingsverksamheten i uppdrag att utreda frågan om att lösa lokalan-

vändningen för Lagaholmsskolan och Campus Laholm, med redo-

visning i november 2019.     

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomsnämndens ordförande och kultur-och utveckl-

ingsnämndens ordförande har i gemensam skrivelse den 16 septem-

ber 2019 föreslagit att barn- och ungdomsnämnden och kultur- och 

utvecklingsnämnden ger verksamheterna inom respektive nämnd i 

uppdrag att utreda frågan om att lösa lokalanvändningen för Laga-

holmsskolan och Campus Laholm. Uppdraget ska redovisas till 

nämnderna i november 2019. 

 

Efter beslut om att avyttra paviljongerna från Campus Laholm har 

det uppstått efterfrågan om lokaler för Campus Laholm. Det tillkom-

mande behovet av lokaler för Campus del bedöms vara 2 klassrum 

med vardera 30 platser, i första hand i området Campus/Lagaholms-

skolan.  

 

Beslutsunderlag 

Uppdragsbeskrivning daterad den 16 september 2019 

_____ 

 

      

 




