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Laholms kommun 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde den 23 januari 
2020 

 
Protokollet som justerats den 27 januari 2020, 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 27 januari 2020 till och med den  19 feb-

ruari 2020 intygas. 

 

 

 

 

……………………………………………… 

Emelie Eliasson 

Kultur- och utvecklingsverksamheten 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (17) 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-01-23  
 

Plats och tid Campus Laholm, klockan 08:30 – 11:30 

 

 

 

Beslutande Ove Bengtsson (C), ordförande 

 Angela Magnusson (M)  

 Magnus Johansson (S)  

 Elvis Begic (L) 

 Kerstin Lindqvist (C)  

 Karl-Fredrik Tholin (S) 

 Bertil Johansson (LP)  

 Thomas Lövenbo (SD)  

 Anna Nylander (SD)  

 

Övriga deltagande  Kent-Ove Bengtsson (MP), ersättare 

 Ingrid Sjöberg (M), ersättare 

 Jörgen Nilsson (KD), ersättare 

 Jeanette Örenmark (S), ersättare 

 Jan Norrman (MED), ersättare 

 Maj-Lis Jeppson (SD), ersättare  

   

 Andreas Meimermondt, verksamhetschef 

 Emelie Eliasson, kommunsekreterare 

 Ingela Månsson, avdelningschef Utbildning § 4 

Wiveca Ekeblad, avdelningschef Kultur & fritid §§ 1-3, 11 (punkt 5, första 

stycket) 

Carl-Fredrik Stefansson, föreningskonsulent §§1-2, 11 (punkt 5, första 

stycket) 

 

 

Utses att justera Elvis Begic (L) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 27 januari 2020 klockan 13.00 

 

Paragrafer  §§ 1-11 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Emelie Eliasson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Ove Bengtsson (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Elvis Begic (L)
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 1 Dnr 2018-000238  

 

Applicering av gamla bidragsregler för aktivitetsbidrag 1/2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att applicera de tidigare bi-

dragsreglerna (LFS 7.8 antagen den 26 september 2017 § 122) för 

handläggning av aktivitetsbidraget under den första perioden för 

2020.  

Ärendebeskrivning 

Den 17 december 2019 § 151 antog kommunfullmäktige nya regler 

för föreningsbidrag i Laholms kommuns författningssamling (LFS) 

7.8. De nya reglerna ska tillämpas från 1 januari 2020. Kultur- och 

utvecklingsverksamheten vill göra ett undantag från de nya reglerna 

när det gäller handläggning av aktivitetsbidraget första omgång 

2020. Det har inte varit möjligt för verksamheten att ställa om denna 

del av bidragshanteringen från att det nya regelverket antogs i de-

cember 2019. Bidraget för första perioden 2020 baseras på förening-

arnas sammankomster från perioden 1 juli-31 december 2019 och 

deras närvaroregistrering har skett utifrån den tidigare åldersindel-

ningen.  

 

Det som skiljer reglementena åt gällande aktivitetsbidrag är att enligt 

LFS 7.8, som antogs den 17 december 2019 § 151 (som träder i kraft 

1 januari 2020), är åldersindelningen för bidragsberättigade delta-

gare 7-25 år. Till åldersgruppen 13-18 år lämnas ett högre bidrag än 

till grupperna 7-12 år och 19-25 år men lägre än till den prioriterade 

gruppen. Beräkningsgrunden är 1 för 7-12 år och 19-25 år, 1,5 för 

13-18 år och 2 till prioriterade grupper. I den tidigare versionen av 

LFS 7.8 som antogs den 26 september 2017 § 122 lämnas bidrag till 

föreningar med verksamhet för åldersgruppen 4-25 år. För ålders-

gruppen 13-20 år och för funktionshindrade lämnades högre bidrag 

än för åldersgruppen 4-12 år och 21-25 år.  

 

Det skulle varit för verksamheten en övermäktig uppgift att omräkna 

föreningarnas närvaroregistrering och göra den applicerbar på de nya 

bidragsreglerna. 
 

 

   

       Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 
 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 16 januari 2020 § 1 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 19 de-

cember 2019 

Bilaga, Laholms författningssamling 7.8, antagen den 17 december 

2019 § 151 

Bilaga, Laholms författningssamling 7.8, antagen den 26 september 

2017 § 122 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 2 Dnr 2019-000328  

 

Ansökan om registrering/godkännande för föreningen Frisbee 

Laholm 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner och registrerar före-

ningen Frisbee Laholm som en bidragsberättigad förening enligt La-

holms författningssamling 7.8 3 § punkt 2.      

 

Ärendebeskrivning  

Föreningen Frisbee Laholm har den 28 november 2019 ansökt om 

att bli registrerad och godkänd som en bidragsberättigad förening. 

Till ansökan har protokoll från bildandemötet, stadgar och en verk-

samhetsplan bifogats. Föreningen bildades 2019 och är ansluten till 

riksorganisationen Svenska Frisbeesportförbundet som i sin tur är 

upptagna i Riksidrottsförbundet. Föreningen har vid ansökningstill-

fället 18 medlemmar varav sex stycken är under 26 år.  Ändamålet 

för föreningen är att bedriva sporten frisbee på flera olika sätt. Detta 

ska uppfyllas genom att medlemmarna träffas och utövar sporten till-

sammans. Föreningen har sitt säte i Laholms kommun. Enligt deras 

verksamhetsplan kommer föreningen att arrangera kontinuerlig trä-

ningsverksamhet, ideella arbetsdagar med banan runt Glänninge sjö 

och delta i tävlingar inom Halland. Kultur- och utvecklingsverksam-

heten kan inte fatta beslut om att godkänna föreningen som bidrags-

berättigad inom ramen för delegationsordningen, då föreningen inte 

uppfyller kraven inom Laholms författningssamling (LFS) 7.8, 3§ 

punkt 1a eller 1b. Kultur- och utvecklingsnämnden kan däremot, ef-

ter en särskild prövning, godkänna föreningar enligt punkt 2 eller 3. 

Föreningen Frisbee Laholm uppfyller kraven i punkt 2 med minst 15 

medlemmar och ansluten till en riksorganisation. Kultur-och ut-

vecklingsnämnden kan i samband med prövning enligt ovan nämnda 

punkter 2 och 3 besluta om att föreningen endast ska vara bidragsbe-

rättigad till viss del.          

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 16 januari 2020 § 2 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 9 decem-

ber 2019   

Bilaga, Ansökningshandlingar från Frisbee Laholm  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Föreningen Frisbee Laholm      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 3 Dnr 2016-000198  

 

Ekonomiskt anspråk för laxtrappor, Ränneslövs- och Gränshus 

kvarnar 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur-och utvecklingsnämnden beslutar att avslå det ekonomiska 

anspråket.  

 

Ärendebeskrivning 

Ett ekonomiskt anspråk inkom till kultur- och utvecklingsverksam-

heten den 9 december 2019, av Sven-Erik Vänneå, ordförande i Hal-

lands Vattenkraftförening på uppdrag av markägarna till Rän-

neslövs- och Gränshus kvarnar. Anspråket gäller följande: I samband 

med lagligförklaring av dammarna Ränneslövs kvarn och Gränshus 

kvarn fordrades en utredning av laxtrappornas funktion och åtgärder 

för en lagligförklaring. Mark-och miljödomstolen krävde återkopp-

ling av resultatet senast 31 december 2019. Utredningen beställdes 

av markägarna och utfördes av Kraftprojektering under oktober 

2019. Markägarna hävdar att eftersom laxtrapporna formellt fortfa-

rande ägs av Laholms kommun bör den uppkomna kostnaden för ut-

redningen, 58 880 kronor exklusive moms, belasta kommunen.  

 

En förutsättning för att markägarna ska få behålla sina dammar alter-

nativt bedriva vattenkraftverksamhet där, är att laxen ska kunna 

vandra fritt i vattendragen. Laxtrappan är en förutsättning för fria 

vandringsleder, alternativet är att riva dammarna. Laxtrapporna har 

sedan mitten på 80-talet gjort det möjligt för markägarna att behålla 

dammarna och för de markägare som bedriver sådan, fortsätta sin 

elkraftproduktion. 

 

Kultur- och utvecklingsverksamheten anser inte att den uppkomna 

kostnaden ska belasta Laholms kommun då kostnaden härrörs från 

åtgärder vidtagna för att kunna bibehålla elproduktion samt att det 

inte kan anses vara kommunens uppgift att ekonomiskt stötta ett fåtal 

näringsidkare på detta sätt.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 16 januari 2020 § 3 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 18 de-

cember 2019 

Bilaga, Brev med ekonomiskt anspråk (inkl fakturaunderlag) den 9 

december 2019 

  Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

Forts 

 

Förslag till beslut på sammanträde 

Bertil Johansson (LP) yrkar på att kommunen ska stå för kostnaden, 

för att stödja de mindre kraftverken.  

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på beredningsutskottets förslag och finner att kul-

tur- och utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med beredningsut-

skottets förslag till beslut.  

 

Reservation 

Bertil Johansson (LP) reserveras sig till förmån för eget beslut.  

_____ 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sven-Erik Vänneå 

Kommunstyrelsen      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 4 Dnr 2020-000024  

 

Programkostnader för gymnasiet 2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att, enligt verksamhetens 

tjänsteskrivelse den 2 januari 2020, fastslå: 

- Laholms kommuns programpris för gymnasieprogram år 

2020. 

- Laholms kommuns programpris för gymnasiesärskolan år 

2020. 

- samt återremittera principerna för hur Laholms kommun ac-

cepterar att anordnaren debiterar Laholms kommun för både 

kommunala skolor och fristående skolor, för att komplettera 

underlaget.   

 

Ärendebeskrivning 

Det åligger Laholms kommun att årligen fastslå programpris för de 

gymnasieprogram som arrangeras i kommunal regi och som utgör en 

av utgångspunkterna för den interkommunala ersättning som debite-

ras mellan kommuner då elever folkbokförda i en kommun bedriver 

sina gymnasiestudier i en annan kommun. Laholms kommun har un-

der ett antal verksamhetsår fullt ut använt den fastslagna riksprislis-

tan för att fördela resurser till de olika programmen inom gymnasie-

verksamheten, men denna finansieringsmodell skapar bristande 

transparens och svårigheter i uppföljningssystemet. Verksamheten 

föreslår därför att kultur- och utvecklingsnämnden fastslår program-

pris för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2020 samt princi-

perna för hur Laholms kommun accepterar att anordnaren debiterar 

Laholms kommun, baserat på verksamhetens förslag enligt tjänste-

skrivelse den 2 januari 2020. Detta förslag harmoniserar med nämn-

dens och verksamhetens fastslagna uppföljningsstruktur. Beslutet 

kommer att ha en direkt påverkan på kultur- och utvecklingsverk-

samhetens ekonomi i och med att summorna som Laholms kommun 

debiterar/debiteras avseende elevers interkommunala skolgång. Ef-

fekten på verksamheten bedöms dock vara begränsad då beslutet i 

vissa fall, främst mot andra kommunala utbildningsanordnare, med-

för sänkta kostnader och i vissa fall, främst mot fristående utbild-

ningsanordnare, medför ökade kostnader.  

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 16 januari 2020 § 4 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 2 januari 

2020  Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

 

Förslag till beslut på sammanträde 

Bertil Johansson (LP) yrkar på återremiss för att vidare undersöka 

debiteringsprinciper och därmed komplettera underlaget.  

 

Thomas Lövenbo (SD) yrkar på att återremittera debiteringsprinci-

perna för att komplettera underlaget och endast fastslå programpri-

serna för gymnasieprogram och gymnasiesärskolan år 2020. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kultur- och 

utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med Thomas Lövenbos (SD) 

förslag. 

 

Reservation 

Bertil Johansson (LP) reserverar sig till förmån för eget förslag.  

  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 5 Dnr 2019-000232  

 

Detaljplan Mellby 6:116 med flera 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att lämna följande syn-

punkter som svar på Granskning för detaljplan Mellby 6:116 m. fl. i 

Mellbystrand: 

- Kultur- och utveckling påtalar vikten av att det finns bra kom-

munikationer i anslutning till området för att alla personer ska 

ha likartade förutsättningar och tillgång till de företag och 

platser som finns i området. 

- Båstad och Laholms kommun undersöker möjligheter att 

binda ihop befintliga rekreationsområden för mountainbike i 

Båstad och på Hökafältet i Norra Mellbystrand med en 

nordsydlig led som eventuellt kommer löpa genom planom-

rådet. Kultur- och utveckling vill därför påtala vikten av att 

grönområde sparas så att leden kan dra genom området över 

icke asfalterad yta. 

Ärendebeskrivning 

Planområdet är beläget i Mellbystrand, norr om Hotellverksamheten 

Mellbystrand tre laxar, i anslutning till E6. Planområdet består av 

Norrleden och ett område med skog/sly samt en gångstig som 

sträcker sig norrut längs E6an. Syftet med detaljplanen är att möjlig-

göra etablering av bilservice tillsammans med tillhörande bilförsälj-

ning, kontor och lager. Vidare syftar detaljplanen till att skapa förut-

sättningar för variationer av verksamheter med begränsad omgiv-

ningspåverkan. Syftet är även att ändra huvudmannaskapet av allmän 

plats till kommunalt huvudmannaskap inom planområdet. Detaljpla-

nen tillåter verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. Be-

byggelsen tillåts vara 8,0 meter i nockhöjd.  

 

Detaljplanen granskas enligt 5 kapitlet 18 § plan- och bygglagen 

(2010:900). Förslaget är förenligt med översiktsplanen och kommer 

inte att medföra någon betydande miljöpåverkan. Förslaget har kom-

pletterats i enlighet med sammanfattning i samrådsredogörelsen. 

Granskning pågår från den 9 december 2019 till och med den 31 ja-

nuari 2020. 

 

  Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

 

Forts 
 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 16 januari 2020 § 5 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 7 januari 

2020 

Följebrev med sändlista den 4 december 2019 

Planbeskrivning med genomförandebeskrivning – Gransknings-

handling detaljplan för Mellby 6:116 med flera verksamheter 

Samrådsredogörelse granskningshandling - Detaljplan för del av 

Mellby 6:116 med flera 

Bilaga, Bullerutredning Mellby 6:116 

Bilaga, Handelsutredning för Laholms kommun 

 

Ersättares mening 

Jörgen Nilsson (KD): bifall till föreliggande beslut.  

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden      

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-01-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 6 Dnr 2020-000005  

 

Beslutsattestanter 2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden fastställer beslutsattestanter och er-

sättare för år 2020.   

 

Ärendebeskrivning 

Enligt reglementet "Attest och kontroll av ekonomiska transakt-

ioner" ska nämnden minst en gång per år fatta beslut avseende be-

slutsattestanter och deras ersättare inom nämndens verksamhetsom-

råden. Nämnden utser också en person som löpande under året har 

delegationsrätt när det gäller förändringar av attesträtterna.   

 

Enligt kultur- och utvecklingsnämndens delegationsordning den 30 

september 2019 har verksamhetschefen delegation (3.2.C.10) att utse 

beslutsattestanter med ersättare i övrigt för kultur- och utvecklings-

nämndens verksamheter, exklusive verksamhetschefen själv, lö-

pande under året.    

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 16 januari 2020 § 6 

Beslutsattestlista från och med 2020-01-01 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 7 Dnr 2020-000032  

 

ESF-ansökan - 2019/00629 Ökat deltagande i utbildning och ar-

betsliv 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att ansöka om projektme-

del från Europeiska Socialfonden inom utlysning 2019/00629 Ökat 

deltagande i utbildning och arbetsliv.        

 

Ärendebeskrivning 

Avdelning arbetsmarknad ser möjligheter att ansöka om projektme-

del från Europeiska Socialfonden (ESF) inom utlysningen 

2019/00629 Ökat deltagande i utbildning och arbetsliv. Utlysningen 

syftar till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden 

ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.  

Ansökan kommer att utgå ifrån de behov och möjligheter som upp-

märksammats i den utredning som gjorts under hösten 2019 inom det 

kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Ambitionen är att man genom 

samverkan både inom kommunen och med externa verksamheter 

ökar måluppfyllnad för unga i verksamheten. Genom att mer effek-

tivt samordna och synliggöra de insatser/resurser som finns inom 

kommunen kan man stötta unga mer effektivt för att möjliggöra för 

att fler kommer i studier eller i arbete.  

De individer som är med i projektet ska delta i projektets olika akti-

viteter utifrån sin egen individuella plan. Genom deltagande skapas 

ett större kontaktnät för individen både bland deltagarna men också 

inom kommunen och olika verksamheter och genom detta stärka del-

tagarnas kompetenser, nätverk och självkänsla. 

Målet är även att ge ökade kunskaper om tillgänglighet, icke-diskri-

minering och jämställdhet kopplat till arbetsmarknad och studier 

samt bygga broar ut i näringslivet. Projektet innebär ett strategiskt 

och strukturerat arbete kring effektivisering och kvalitetssäkring av 

kommunala insatser för målgruppen, rätt insats i rätt tid samt indivi-

duellt anpassade.  

 

  

  Forts 
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Forts 

Projektägare av projektet kommer att vara avdelning arbetsmarknad 

under vilket ansvaret för kommunalt aktivitetsansvar (KAA) ligger 

idag och där också handläggare med både kompetens och erfarenhet 

att arbeta med målgruppen finns. Under avdelning arbetsmarknad 

hittar man även Vägledningscentrum med utbildade studie- och yr-

kesvägledare som kommer att spela en aktiv roll i projektet.  

Ansökan gällande ESF-medel innebär ett åtagande på självfinansie-

ring på 53% vilken kommer att ligga inom ramen för redan beslutad 

budget gällande det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).      

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 16 januari 2020 § 8 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 15 janu-

ari 2020 

 

Ersättares mening 

Jörgen Nilsson (KD), Jan Norrman (MED) samt Kent-Ove Bengts-

son (MP): bifall till föreliggande beslut.  

 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 8 Dnr 2020-000011  

 

Anmälningar år 2020 

 

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 föra sammanträdet.       

 

Beslutsunderlag 

Förteckning den 16 januari 2020 över anmälningar. 

Förteckning den 16 januari 2020 över förslag och synpunkter.      

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 9 Dnr 2020-000006  

 

Anmälan av delegationsbeslut 2020 

 

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 an-mälas till nämnden i 

den ordning som bestäms i nämndens delegationsordning. 

 

Beslutsunderlag 

Förteckning den 16 januari 2020 över delegationsbeslut. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 10 Dnr 2020-000015  

 

Anmälan om kränkande behandling, diskriminering och trakas-

serier 2020 

 

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 ansvars-

fördelning för utredningen och att det finns tydliga rutiner för denna. 

Huvudmannen bör även ha system och upprätta rutiner för hur en 

anmälan om kränkande behandling/ diskriminering/trakasserier ska 

göras så att den kommer såväl rektorn som huvudmannen till del. 

Huvudmannen ska även se till att det varje år upprättas en plan mot 

kränkande behandling och diskriminering. Varje lärare eller annan 

personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt 

för kränkande behandling/ diskriminering/ trakasserier i samband 

med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn. Rektorn är 

skyldig att anmäla detta till huvudmannen. 

 

Dessa anmälningar redovisas till nämnden nästkommande möte.           

 

Beslutsunderlag 

Anmälningarna redovisas muntligt på sammanträdet      

_____ 
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§ 11 Dnr 2020-000010  

 

Informationsärenden år 2020 

 

1. Risk- och väsentlighetsanalys  

- Ligger till grund för plan för intern kontroll år 2020, som lyfts 

till nämnden i februari.  

Andreas Meimermondt 

 

2. Information från verksamhetschef 

- Personuppgiftsincident har anmälts till Datainspektionen. 

- Information om avdelningarna utbildning och arbetsmarknads 

framtida organisationsförändringar.  

- ESF-projektet ”Målmedveten på hemmaplan” startar den 27 

januari.  

- 1 februari startar tjänsten som destinationsutvecklare.  

- Byggåtervinningen har invigning den 9 mars.  

Andreas Meimermondt 

 

3. Information från ordförande 

- Möte med Köpmannaföreningen med representanter från 

kommunen, både tjänstemän och politiker. Främst diskuss-

ioner om Ängstorps handelsområde. 

Ove Bengtsson 

 

4. Information från kontaktpolitiker 

- Avdelning utbildning - guidning av kulturskolan. 

 

5. Ledamöternas inspel 

- Fråga om det inte bör finnas öppna förbandslådor på idrotts-

hallarna. Verksamheten svarar att det ser olika ut beroende på 

idrottshall, men att det finns inget krav på att det måste finnas 

öppna förbandslådor för samtliga som bokar lokalerna.  

Thomas Lövenbo (SD) 

- Förslag om att avdelning utbildning berättar om sina mark-

nadsföringsinsatser för Osbecksgymnasiet. Verksamheten ber 

avdelning utbildning informera om det på nästkommande 

nämnd.  

Angela Magnusson (M) 

- Fråga om vad statusen är på Eurodesk, då Laholm inte finns 

med på förteckningen över samtliga Eurodesk-kontor. Verk-

samheten följer upp detta. 

Karl-Fredrik Tholin (S) 

      




