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Laholms kommun 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde den 27 mars 2019 

 
Protokollet som justerats den 1 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 1 april 2019 

till och med den 23 april 2019 intygas. 

 

 

 

……………………………………………… 

Emelie Eliasson 

Kultur- och utvecklingsverksamheten 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (22) 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-03-27  
 

Plats och tid Campus Laholm, klockan 08:30 – 15.30 

 Lunch, klockan 12:00-13:00 

 

Beslutande Angela Magnusson (M), ordförande  

 Magnus Johansson (S)  

 Elvis Begic (L)  

 Birgitta Fritzon (S)  

 Bertil Johansson (LP)  

 Thomas Lövenbo (SD)  

 Gunnar Wiik (SD) 

 Ingrid Sjöberg (M)  

 Jörgen Nilsson (KD) § 51 

 Kerstin Lindqvist (C) §§ 39-50  

 

Övriga deltagande  Kent-Ove Bengtsson (MP), ersättare 

 Sten Candell (M), ersättare 

 Ingrid Sjöberg (M), ersättare 

 Jörgen Nilsson (KD), ersättare §§ 39-50 

 Karl-Fredrik Tholin (S), ersättare 

 Jeanette Örenmark (S), ersättare 

 Jan Norrman (MED), ersättare 

 Anna Nylander (SD), ersättare  

   

 Andreas Meimermondt, verksamhetschef 

 Emelie Eliasson, kommunsekreterare 

 Ingela Månsson, avdelningschef utbildning § 39, 45-46 

 Patrik Karlsson, avdelningschef kultur & fritid  

 Marie Olsson, avdelningschef arbetsmarknad § 51 

 Narcisa Duranovic, ekonom §§ 39, 51 

 Alexandra Fagerström, verksamhetscontroller/utredare § 51 

 Linda Svederberg, översiktsplanerare § 51 

 Jessika Karlsson, dataskyddsombud § 51   

 Kjell Thoresson, enhetschef Jobb Laholm § 51 

 Björn Hagström, enhetschef Daglig verksamhet § 51 

 Anette Martinsson, enhetschef Jobbcenter § 51 

 Joel Axelsson, enhetschef Vägledningscentrum § 51  

 

Utses att justera Birgitta Fritzon (S) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 1 april klockan 15.00 

 

Paragrafer  §§ 39-51 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Emelie Eliasson 

 

Ordförande __________________________________ 

 Angela Magnusson (M) 

 

Justerande __________________________________ 

 Birgitta Fritzon (S)
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 39 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 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 20 mars 

2019 § 29  

Ekonomisk rapport, jan-feb 2019 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-03-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 40 Dnr 2018-000251  

 

Nyttjande av Rådhuset 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur och utvecklingsnämnden beslutar att driften av Rådhuset 

ska skötas av föreningen Gamla Laholm och ett avtal upprättas 

om olika parters ansvar. Gamla Laholm tillsammans med avdel-

ning kultur och fritid ansvarar för att sammankalla ett centrumråd 

med representanter för Laholms kommun, föreningen Gamla La-

holm, köpmannaföreningen och andra aktörer med potentiell 

verksamhet i centrum. Rådet utarbetar en plan för verksamhetså-

ret 2020. Planen presenteras sedan inför nämnden under hösten 

2019. Uppdraget varar till och med 31 december 2022 och då ska 

ärendet om hur Rådhuset ska nyttjas upp till nämnden för nytt 

beslut. 

 

2. Kultur och utvecklingsnämnden beslutar att verksamheten i Råd-

huset utvärderas årligen, med presentation av utvärdering till 

nämnden i november månad.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade den 19 december 2018  

§ 160 att rådhuset skall göras till ett hus öppet för allmänheten med 

inriktning på kulturverksamhet, samt att verksamheten presenterar 

ett förslag om driftsformer till nämndens sammanträde i mars 2019.  

 

Tjänsteskrivelsen har tagits fram genom möten med Gamla Laholm, 

kulturenheten och med möten med andra föreningar. Allmänheten 

har även bidragit med olika förslag och vi har nått dessa genom att 

gå ut till media.  

 

Det har skickats in två förslag. Det ena är föreningen Gamla Laholms 

och det andra är enhetens kulturs förslag. Föreningen Gamla Laholm 

pratar om det viktiga med historien kring rådhuset och har idéer på 

samarbetspartners såsom caféer och andra föreningar. Kulturenheten 

pratar om vikten av att det bedrivs en öppen verksamhet och att de 

ser ett behov av att låta många kulturaktörer komma in i huset.  

 

 

 

  Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 20 mars 

2019 § 30 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 25 febru-

ari 2019 

Skrivelse, rådhusets driftförslag från enhetschef kultur  

Brev från Föreningen Gamla Laholm om rådhuset den 27 november 

2018 

Samtliga förslag från allmänheten 

Svar från Per Jonsson om underhållsplanen för rådhuset 

 

Ersättares mening 

Jörgen Nilsson (KD) och Sten Cadell (M): Bifall till beredningsut-

skottets förslag till beslut.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Föreningen Gamla Laholm 

Enhetschef kultur 

Avdelningschef kultur och fritid 

Verksamhetschef Kultur och utveckling 

Kommunstyrelsen 

Landsbygdsutvecklare 

Näringslivschef 

Bibliotekschef 

Köpmannaföreningen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 41 Dnr 2019-000075  

 

Granskning av hanteringen av föreningsbidrag 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att ge verksamheten 

uppdraget att hantera synpunkterna och rekommendationerna 

från EY:s revision inom arbetet med att ta fram nya bidragsbe-

stämmelser samt: 

- Kultur- och utvecklingsnämnden ska utöka sin styrning genom 

att ta fram egna mål för kommunens förenings- och kulturliv så 

att föreningsbidragen ska kunna uppnå kommunfullmäktiges in-

riktningsmål, vilket kommer att göras i kommande arbete med 

nämndsplan 2020.  

- Kultur- och utvecklingsnämnden ska stärka interna kontrollen 

kring nyckeltal.  

- Kultur- och utvecklingsnämnden ska göra riskanalysen av bi-

dragsgivningen inom ramen för intern kontroll.  

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden uppmärksammar revisionen om 

felskrivningen på s. 7 i revisionsrapporten där det vid två tillfällen 

står 10 000 tkr vid utbetalning av övrigt bidrag, vilket inte stäm-

mer då summan är 10 tkr.  

 

Ärendebeskrivning 

Revisionerna i Laholms kommun har gett EY i uppdrag att granska 

kultur- och utvecklingsnämndens i syfte att bedöma om nämnden sä-

kerställer en ändamålsenlig styrning och uppföljning av kommunens 

hantering av bidrag till föreningar.  

 

Deras sammanfattande bedömning är att nämnden vid gransknings-

tillfället kan utöka sin styrning för hur bidragsfördelningen ska bidra 

till att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål. Bedömningen är 

att nämnden även bör stärka sin kontroll och uppföljning av utbetal-

ning av bidrag till föreningar.  

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderas kultur- och utveckl-

ingsnämnden att:  

- utforma mål och/eller program för kommunens ambitioner avse-

ende förenings- och kulturlivet,  

- säkerställa en ändamålsenlig uppföljning avseende bidragsgivning 

med hänvisning till beslutade informationsmått/nyckeltal, samt  

 

  Forts 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-03-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

 

- tillse att risker kopplade till bidragsgivning till föreningar hanteras 

inom ramen för intern kontroll.  

 

Kommunrevisionen önskar erhålla skriftligt svar på granskningsrap-

porten senast den 3 juni 2019.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 20 mars 

2019 § 33 

Svar på rapporten från kultur- och utvecklingsverksamheten den 28 

februari 2019 

Missiv och revisionsrapport 2018 Granskning av hanteringen av bi-

drag till föreningar  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen  
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 42 Dnr 2018-000238  

 

Ändrad tidsplan för revidering av föreningsbidrag  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att återta tidigare be-

slut, den 28 november 2018 § 185 punkt 1, att uppdraget ska re-

videras vid nämndens sammanträde i augusti 2019.  

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden antar verksamhetens förslag på 

tidsplan för uppdraget gällande revidering av föreningsbidrag.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsverksamheten fick i uppdrag den 28 novem-

ber 2018 § 185 att göra en översyn och revidering av föreningsbi-

drag, med redovisning för nämnden i augusti 2019.  Verksamheten 

behöver dock göra följande korrigering i tidsplanen för revideringen 

av föreningsbidraget för 2019: 

Mars och april – inventering av Laholms kommuns bidragsverksam-

het, pressmeddelande skickas ut om att vi har påbörjat vår översyn 

och att man är välkommen att komma in med inspel. 

April – enkät till alla föreningar skickas ut 

Maj – dialogmöte förbereds med tre fokusgrupper från föreningslivet 

20 maj till 15 juni – dialogmöten genomförs 

Maj och juni – påminnelse om att man kan komma in med förslag 

kring föreningsbidragen, och ett slutdatum då postlådan stängs. 

Juli till augusti – resultaten sammanställs och skickas ut på remiss 

till föreningarna och den kommer att ha ett par veckors frist. 

September – verksamheten presenterar sitt förslag inför nämnden 

Oktober – deadline för nämnden att fatta sitt beslut 

November och december – omställning för föreningar och verksam-

het; beräknas ta tre månader. 

Januari 2020 – inga föreningsbidrag beviljas för att verksamheten 

och föreningarna ska ha tillräckligt med tid för omställningen.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 20 mars 

2019 § 32 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 11 mars 

2019 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 28 november 2019 

§ 185 

_____ 

  Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

Forts 

 

Beslutet skickas till: 

Verksamhetschef kultur och utveckling 

Avdelningschef kultur och fritid 

Enhetschef fritid 

Enhetschef kultur 

Kultursekreterare 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 43 Dnr 2019-000096  

 

Utredning kring fördelning av föreningsbidrag samt kartlägg-

ning av föreningsutbud 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att godkänna uppdragsbe-

ställningen avseende utredning kring fördelning av föreningsbidrag 

samt kartläggning av föreningsutbud.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade i nämndsplan 2019 att ge 

verksamheten ett uppdrag, utifrån ett jämställdhetsperspektiv och för 

målgruppen barn och unga utreda föredelningen av föreningsbidrag, 

kartlägga föreningsutbudet och deltagandet samt kartlägga nyttjan-

det av det kommunala fritidsutbudet (fritidsgårdar/aktivitetshus, 

simhall, idrottshallar, uteytor mm).  

 

Kultur- och utvecklingsverksamheten skulle återkomma till kultur- 

och utvecklingsnämnden med en uppdragsbeställning. Utredningen 

ska leverera en utförlig redovisning kring hur fördelningen av före-

ningsbidragen ser ut i kommunen, vilket föreningsutbud som finns 

och hur deltagandet ser ut i kommunen samt hur nyttjandet av det 

kommunala fritidsutbudet används.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 20 mars 2019 § 34 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 13 mars 

2019. 

Uppdragsbeställning den 13 mars 2019. 

Utdrag från kultur- och utvecklingsnämndens nämndsplan 2019 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Avdelningschef kultur och fritid 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 44 Dnr 2018-000215  

 

Riktlinjer angående stöttning av större evenemang 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att anta verksamhetens för-

slag på riktlinjer för bedömning av underlag i fråga om stött-

ning/sponsring till större evenemang: 

- Samtliga bedömningar handläggs av avdelningschef för kultur 

och fritid.  

- Beslut om finansiering om max 50 tkr delegeras till avdelnings-

chefen för kultur & fritid. 

- Beslut om finansiering om max 100 tkr delegeras till verksam-

hetschefen för kultur & utveckling.  

- Beslut om finansiering över 100 tkr lyfts upp till nämnden för 

beslut.  

Finansieringen av all stöttning/sponsring ska rymmas inom kultur- 

och utvecklingsnämndens beslutade befintliga budget.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden gav verksamheten i uppdrag den 30 

maj 2018 § 100 att se över vilka rutiner nämnden ska förhålla sig till 

vid stötting av större evenemang. Vid nämndens sammanträde den 

31 oktober 2018 § 163 fick verksamheten återremiss av ärendet till 

februari 2019. Vid beredningsutskottet den 25 februari 2019 § 21 

fick verksamheten återremiss av ärendet till mars 2019.  

 

Samtliga ansökningar gällande evenemang som inkommer till La-

holms kommun ska hanteras av kultur- och utvecklingsnämnden. 

Kultur- och utvecklingsverksamheten föreslår att avdelningschef för 

kultur & fritid handlägger evenemangsförfrågningarna, då uppdraget 

som destinationsutvecklare ingår i den funktionen samt att handlägg-

ningen inte bör ligga på enskilda enhetschefer, då evenemangsför-

frågningarna kan påverka samtliga enheter inom området kultur och 

fritid. Dessutom är avdelningschef kultur & fritid sammankallande 

för den evenemangsgrupp som bildats under hösten 2018 i kommu-

nen, där tjänstemän från olika verksamheter i kommunen ingår. 

Denna grupp kan, vid behov, vara behjälplig för hantering av evene-

mangsförfrågningar. 

 

  Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

 

Finansiering ska inte ges till föreningar, företag eller organisationer 

med etiska värderingar som inte överensstämmer med Laholms kom-

muns värderingar, uppgifter och mål och ska följa verksamhetens 

förslag till riktlinjer. Alla personer, företag och organisationer som 

följer dessa riktlinjer har möjlighet att få ett evenemangsbidrag be-

viljat. Ett evenemang får aldrig bryta mot lagar, regler och förord-

ningar. Ej heller de riktlinjer och etiska värderingar som Laholms 

kommun följer och upprättar.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 20 mars 

2019 § 35 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 12 mars 

2019. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 30 maj 2018 § 100  

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 31 oktober 2018  

§ 163 

Bilaga, Riktlinjer för stöttning av större evenemang           
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Lövenbo (SD): föreslår beredningsutskottets förslag, med 

ändringen i punkt 1 att det är nämnden, och inte beredningsutskottet, 

som fattar beslut: Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att samt-

liga evenemangsansökningar som inkommer till Laholms kommun 

ska handläggas och förberedas av avdelningschef för kultur & fritid 

och beslutas av nämnden. 

 

Bertil Johansson (LP): Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att 

anta verksamhetens förslag på riktlinjer för bedömning av underlag 

i fråga om stöttning/sponsring till större evenemang: 

- Samtliga bedömningar handläggs av avdelningschef för kultur 

och fritid.  

- Beslut om finansiering om max 50 tkr delegeras till avdelnings-

chefen för kultur & fritid 

- Beslut om finansiering om max 100 tkr delegeras till verksam-

hetschefen för kultur & utveckling.  

- Beslut om finansiering över 100 tkr lyfts upp till nämnden för 

beslut.  

Finansieringen av all stöttning/sponsring ska rymmas inom kultur- 

och utvecklingsnämndens beslutade befintliga budget.  

 

  Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

 

Forts 

 

Magnus Johansson (S): Föreslår beredningsutskottets förslag till be-

slut, med tillägget i punkt 1 att evenemangsförslag över 100 tkr lyfts 

upp till nämnden för beslut: Kultur- och utvecklingsnämnden beslu-

tar att samtliga evenemangsansökningar som inkommer till Laholms 

kommun ska handläggas och förberedas av avdelningschef för kultur 

& fritid och beslutas av beredningsutskottet. Beslut om finansiering 

över 100 tkr lyfts upp till nämnden för beslut. 

 

Angela Magnusson (M): Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar 

att anta verksamhetens förslag på riktlinjer för bedömning av un-

derlag i fråga om stöttning/sponsring till större evenemang: 

- Samtliga bedömningar handläggs av avdelningschef för kultur 

och fritid.  

- Beslut om finansiering om max 50 tkr delegeras till avdelnings-

chefen för kultur & fritid 

- Beslut om finansiering om max 100 tkr delegeras till verksam-

hetschefen för kultur & utveckling.  

Finansieringen av all stöttning/sponsring ska rymmas inom kultur- 

och utvecklingsnämndens beslutade befintliga budget.  

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Magnus Johanssons (S) förslag mot Thomas Lö-

venbos (SD) förslag, och finner att kultur- och utvecklingsnämnden 

beslutar i enlighet med Magnus Johanssons (S) förslag.  

 

Ordförande ställer därefter Magnus Johansson (S) förslag mot Bertil 

Johanssons (LP) förslag, och finner att nämnden beslutar i enlighet 

med Bertil Johanssons (LP) förslag.   

 

Omröstning begärs. Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner 

följande beslutsgång. 

Ja- röst för Bertil Johanssons (LP) förslag. 

Nej-röst för Magnus Johansson (S) förslag. 

 

  Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

 

Forts 

 

Omröstningsresultat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med 5 ja-röster för Bertil Johanssons (LP) förslag mot 4 nej-röster 

för Magnus Johansson (S) förslag beslutar kultur- och 

utvecklingsnämnden bifall till Bertil Johanssons (LP) förslag.   

 

Reservationer 

Magnus Johansson (S) och Birgitta Fritzon (S) reserverar sig till för-

mån för Magnus Johanssons (S) förslag.  

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer slutligen sitt eget förslag mot Bertil Johanssons 

(LP) förslag och finner att kultur- och utvecklingsnämnden beslutar 

i enlighet med Bertil Johanssons (LP) förslag.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Socialnämnden 

Barn- och ungdomsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Stora ledningsgruppen, kultur- och utveckling 

Kultursekreterare 

Föreningskonsulent 

Ledamot/tjänstgörande 

ersättare Ja-röster Nej-röster Avstår 

Magnus Johansson (S)  X   

Elvis Begic (L)  X   

Kerstin Lindqvist (C)  X   

Birgitta Fritzon (S)  X   

Bertil Johansson (LP) X    

Thomas Lövenbo (SD) X    

Gunnar Wiik (SD) X    

Ingrid Sjöberg (M) X    

Angela Magnusson (M) X    

        

Summa 5 4 0 
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§ 45 Dnr 2019-000093  

 

Programutbud antal platser per program och stoppa antagning 

för program läsåret 2019/2020, Osbecksgymnasiet 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar följande utifrån förslag 

från verksamheten: 

- antal platser per program och inriktningar 2019/2020 på Osbecks-

gymnasiet. 

- stoppa antagning för Estetiska- och vård- och omsorgsprogrammen 

på grund av för få sökande läsåret 2019/2020 till Osbecksgymnasiet.  

 

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 den 

4 februari 2019.  

 

Beslut om att stoppa antagning av elever till programmen Estetiska 

programmet samt Vård-och omsorgsprogrammet lärling läsåret 

2019/2020, fastslås enligt förslag från verksamheten då det finns för 

få sökande för programmen ska kunna hantera det inom befintlig 

budget. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 20 mars 

2019 § 36 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 1 mars 

2019 

Bilaga, Elevsök läsåret 2019/2020 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Rektorerna Osbecksgymnasiet 

Rektor Vuxenutbildningen Laholm 

Gymnasieantagningsenheten Falkenberg 
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§ 46 Dnr 2019-000092  

 

Programutbud för Osbecksgymnasiet läsåret 2020/2021  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar om programutbudet 

läsåret 2020/2021, Osbecksgymnasiet, enligt förslag från verk-

samheten.  

2. Kultur- och utvecklingsnämnden adderar Vård- och omsorgspro-

grammet till programutbudet läsåret 2020/2021.  

 

Ärendebeskrivning 

Program som föreslås finns idag inom Osbecksgymnasiets befintliga 

programutbud och verksamheten föreslår att dessa program får möj-

lighet att starta upp även för läsåret 2020/2021. Nytt i förslaget är 

inriktningen juridik på ekonomiprogrammet och driftsäkerhet och 

underhåll på industritekniska programmet. Inriktningen juridik på 

ekonomiprogrammet har efterfrågats av sökande årskurs 9:or under 

ett par år och då vi i sökningen inför läsåret 2019/2020 har sett ett 

intresse för att söka till andra skolhuvudmän som erbjuder inrikt-

ningen så vill Osbecksgymnasiet erbjuda samma möjlighet. Gällande 

inriktningen driftsäkerhet och underhåll på industritekniska pro-

grammet ser verksamheten detta som en möjlighet att komplettera 

redan befintliga inriktningar inom industritekniska programmet men 

också ett komplement till teknikprogrammet och samtidigt öka at-

traktiviteten för industritekniska programmet.   

 

Inriktningen teater på det estetiska programmet är en ny inriktning 

som ger ett utökat utbud som skulle kunna attrahera en bredare mål-

grupp och som har ett tydligt konstnärligt uttryckssätt där ungdo-

marna lär sig kreativitet, nyfikenhet, kommunikation, samspel samt 

förmåga till eget skapande och framförande samt entreprenörskap då 

många inom denna sektorn startar och driver sina egna företag. 

 

Verksamheten har identifierat risker och konsekvenser om ett poten-

tiellt beslut att inte starta vissa utbildningar antas av huvudman. Ris-

ker och konsekvenser som är sannolika är att Osbecksgymnasiet tap-

par framtida sökande elever då utbildningarna blir mindre attraktiva 

då uppfattningen sprids bland blivande elever att nedläggningshot 

föreligger på dessa program. Genom att inte anta elever under ett år 

gör att programmets exponeringskraft minskar vilket många gånger 

leder till minskat sökantal i framtida gymnasieval. Näringslivet får 

på längre sikt (2-3år) svårare att rekrytera arbetskraft i och med  

  Forts 
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Forts  

 

en nedläggning eller temporärt antagningsstopp på berörda program.  

Det påverkar näringslivet genom att företagare och Laholms kom-

mun som arbetsgivare kommer att få svårare att rekrytera medarbe-

tare som bor och verkar i Laholms kommun. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 20 mars 

2019 § 37 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 1 mars 

2019 

Bilaga, Elevsök läsåret 2019/2020 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Magnus Johansson (S): addera Vård- och omsorgsprogrammet till 

verksamhetens föreliggande förslag till programutbud för läsåret 

2020/2021.  

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer beredningsutskottets förslag mot Magnus Johans-

son (S) förslag och finner att kultur- och utvecklingsnämnden beslu-

tar i enlighet med Magnus Johansson (S) förslag.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Rektorerna Osbecksgymnasiet 

Rektor Vuxenutbildningen Laholm 

Gymnasieantagningsenheten Falkenberg 
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§ 47 Dnr 2018-000183  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens delegationsordning 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden antar förslag till ändring i nämn-

dens delegationsordning.  

 

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 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 20 mars 

2019 § 38 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 11 mars 

2019. 

Förslag till reviderad delegationsordning för kultur- och utvecklings-

nämnden 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Berörda avdelnings- och enhetschefer, kultur och utveckling 
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§ 48 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 21 mars 2019 över anmälningar. 

Förteckning den 21 mars 2019 över synpunkter och förslag.      

_____ 
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§ 49 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 21 mars 2019 över delegationsbeslut 

_____ 
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§ 50 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/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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§ 51 Dnr 2018-000268  

 

Informationsärenden/diskussionsärenden år 2019 

 

Information från avdelning arbetsmarknad  

- Nulägesbeskrivning från avdelning arbetsmarknad.  

Marie Olsson, Kjell Thoresson, Björn Hagström, Anette Martinsson, 

Joel Axelsson 

 

Arbete med nämndsplan 2020 - avdelning arbetsmarknad  

- Nämnden diskuterar först i grupper utifrån ett målområde, däref-

ter helgruppsdiskussion. 

Marie Olsson, Alexandra Fagerström, Andreas Meimermondt 

 

Dataskyddsombudet informerar 

- Allmän information om den nya dataskyddslagen – GDPR.  

- Genomgång över vad som är en personuppgift, och vad som är 

extra skyddsvärda och särskilda kategorier.  

- Nämnden är personuppgiftsansvariga (PUA). Ansvarar för: rikt-

linjer, planer, rutinbeskrivningar etc. Kommunsekreterare är per-

sonuppgiftssamordnare (PUS) för KUN.  

- PUA  PUS  Registerförtecknare 

- Dataskyddsombudet finns som stöd till PUS, registrerade (inkl 

förtroendevalda och tjänstemän/anställda), samt kontaktperson 

till Datainspektionen.  

Jessica Karlsson  

 

FÖP Kusten  

- Behöver ge inspel till Fördjupad översiktsplan (FÖP) Kusten; vad 

vill nämnden med kustområdet? Nämnden diskuterar i helgrupp. 

Linda Svederberg, Alexandra Fagerström  

 

Kontaktpolitiker 

Kontaktpolitikergrupperna diskuterar med respektive avdelnings-

chef hur upplägget för deras träffar ska vara framöver.   

 

Dataskyddsombudets granskning 

- Informerar om att verksamheten håller på att besvara den for-

mella granskning som skickats ut från Dataskyddsombudet till 

samtliga nämnder. 

Emelie Eliasson  

 

 

  Forts 
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Forts 

 

Information från ordförande 

- Inget att addera 

Angela Magnusson (M) 

 

Information från verksamhetschef 

- Beslut från regeringen att det blir avgiftsfria sommarlovsaktivi-

teter för barn mellan 6-15 år även under 2019.  

Andreas Meimermondt 

 

Ledamöternas inspel 

Thomas Lövenbo (SD): Kultur- och utvecklingsnämnden har tidi-

gare år haft avgiftsfria simskolor, önskar att detta blev verklighet 

även under 2019. Verksamheten återkommer under nästkommande 

sammanträde, med besked om det finns medel till avgiftsfria sims-

kolor inom ram för internbudget.  

      

_____ 

 

      

 

 




