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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 12 Dnr 2020-000054  

 

Bokslut och årsredovisning år 2019 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att godkänna årsredovis-

ningen för år 2019 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt den kommunala redovisningslagen ska för varje räkenskapsår 

den löpande bokföringen avslutas med ett årsbokslut och en årsredo-

visning. Syftet med årsredovisningen är att den skall redogöra för 

utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den eko-

nomiska ställningen vid räkenskapsårets slut.  Den kommunala års-

redovisningen skall således ge information till olika intressenter, till-

exempel förtroendevalda, tjänstemän, kommuninvånare, massmedia 

och kreditgivare om vilket resultat som uppnåtts under året både ur 

ekonomisk- och verksamhetsmässig synvinkel. Vad gäller utform-

ning och innehåll finns det vissa grundläggande krav som bör upp-

fyllas. Bland annat ska informationen vara relevant och väsentlig för 

läsaren. Vidare skall redovisningen vara tillförlitlig och objektiv. Re-

dovisningen skall även utgöra underlag för styrning och uppföljning 

och ansvarsutkrävande av nämndernas verksamheter. Det är därför 

viktigt att årsredovisningen är utformad på ett sådant sätt att fullmäk-

tige kan få en verklig återkoppling mot den budget och de mål som 

beslutades för verksamhetsåret. Innehållet i årsredovisningen utgör 

även viktiga ingångsvärden för riktlinjerna och direktiven för kom-

mande års verksamhet. För att upprätta årsredovisningen krävs bland 

annat underlag i form av verksamhetsredovisningar från nämnderna. 

Till den delen av årsredovisningen som behandlar nämndernas verk-

samhet och ekonomi skall respektive nämnd till kommunstyrelsen 

lämna en såväl verbal som numerisk redovisning av verksamhetsåret. 

Mot bakgrund av att redovisningarna även skall utgöra ett plane-

ringsunderlag är det viktigt att dessa även innehåller framåtsyftande 

analyser av verksamheter som särskilt bör uppmärksammas.    

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 13 februari 2020 § 9 

KUN:s årsredovisning 2019 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen    
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 13 Dnr 2020-000056  

 

Reviderad investeringsbudget år 2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner förslag till reviderad in-

vesteringsbudget för år 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämndens investeringsbudget för 2020 upp-

går till 3 600 tkr enligt kommunfullmäktiges beslut. Det beslutade 

beloppet omfattar även säkerhetsuppdatering på Teckningsmuseet, 

med belopp om 600 tkr. Detta belopp föreslås strykas i revideringen 

med anledning av att åtgärden kommer att genomföras av fastighets-

ägaren, som själv kommer att uppbära investeringskostnaden. Vidare 

så har en del av de investeringsprojekt som varit beslutade inom in-

vesteringsramen för 2019, inte slutförts föregående budgetår. Föl-

jande av dessa investeringsprojekt förväntas dock kunna fullföljas 

under 2020:  

 

- Arbetsträning och daglig verksamhet (1 690 tkr) 

- Självbetjäningsautomater (700 tkr)  

- Konstgräsplan, Veinge (700 tkr)  

- Utegym Hishult (100 tkr) 

 

Sammantaget innebär det att återstående medel för investeringspro-

jekt för 2019 uppgår till 3 190 tkr. Dessa önskar nämnden överföra 

till 2020 års investeringsanslag. Förslag till total reviderad investe-

ringsbudget för 2020 uppgår således till 6 190 tkr (inklusive justering 

för säkerhetsuppdatering).   

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 13 februari 2020 § 10 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 4 febru-

ari 2020.  

Förslag till reviderad investeringsbudget 2020 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 14 Dnr 2020-000047  

 

Bruttobudgetförändring 2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner förslag till bruttobud-

getförändring avseende internbudgeten för 2020. Kostnader såväl 

som intäkter minskar med 8 199 tkr i förhållande till, av kommun-

fullmäktige, beslutad bruttoram.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges beslut om tilldelning av medel utgör en eko-

nomisk nettoram. Som underlag för denna nettoram ligger nämnder-

nas bruttobudgetförslag. Detta innebär att samtliga kostnader och in-

täkter inom nämndernas verksamhetsområden skall tas upp i budge-

ten. Om nämnden genomför omdisponeringar inom sin internbudget 

under året skall dessa förändringar anmälas till kommunstyrelsen. 

Det finns även möjlighet för nämnden att förändra sin budgets 

bruttoomslutning under förutsättning att det tilldelade nettoanslaget 

inte påverkas. Även sådana förändringar skall anmälas till kommun-

styrelsen. 

 

Förändringen av bruttobudget härleds till följande;  

- KUN: s andel av schablonbidrag från Migrationsverket; 2020 bud-

geterar nämnden med lägre belopp än 2019 (- 2,7 mkr) 

- medel från kommungemensamma integrationsmedel till enheten 

Jobb Laholm, som under 2019 tillskjutits nämnden har inte tillskju-

tits under 2020 (-2 mkr)  

- förändringar av anställningsbidrag från Arbetsförmedlingen både 

för de resurser som finns inom Jobbservice men även för de perso-

nella resurser, för vilka medel överförts till andra nämnder under 

2020 (- 2,8 mkr)  

- lägre budgeterade försäljningsintäkter inom Jobbcenter (-0,5 mkr)  

- förändringar av stadsbidrag; en del enheter budgeterar med lägre 

medan andra med högre belopp  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 13 februari 2020 § 11 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 30 janu-

ari 2020 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 15 Dnr 2020-000042  

 

Handkassor och växelkassor inom kultur- och utvecklingsnämn-

dens verksamhet år 2020 samt redovisning av nämndens hand-

kassor år 2019 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner förteckning över nämn-

dens hand- och växelkassor för år 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar om tilldelning och ansvar 

för hand- och växelkassor inom sina verksamheter. Enligt kommun-

styrelsens riktlinjer för kontanthantering får en handkassa endast an-

vändas för smärre utgifter, vilka inte faktureras. Med ansvar för väx-

elkassan följer även ansvar för kontantkassan, alltså de medel som 

erhålls i samband med försäljning. 

 

Vid beslut om handkassor skall bland annat följande beaktas:  

1. Handkassor får inte vara större än vad som är motiverat med hän-

syn till användningsområdet.  

2. Antalet handkassor bör begränsas.  

 

När det gäller befintliga handkassor, som används i ringa omfattning, 

bör nämnden överväga om kassan skall upphöra.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 13 februari 2020 § 12 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 28 janu-

ari 2020 

Bilaga, Förteckning över hand- och växelkassor för 2020 för kultur- 

och utveckling 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Ekonomienheten      
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§ 16 Dnr 2019-000129  

 

Uppföljning av Kultur- och utvecklingsnämndens systematiska 

kvalitetsarbete 2019 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen av  

Osbecksgymnasiets systematiska kvalitetsarbetet (SKA)för år 2019. 

 

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 

2019 samt en redovisning om det fortsatta arbetet med det systema-

tiska kvalitetsarbetet ligger till grund för beslut och återfinns i bilaga 

Sammanställning Osbecksgymnasiet 2019. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 13 februari 2020 § 13 

Kultur- och utvekclingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 22 janu-

ari 2020 

Bilaga, Sammanställning Osbecksgymnasiet 2019.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 17 Dnr 2020-000053  

 

Riktlinjer för gymnasie- och gymnasiesärskoleelever gällande 

inackorderingsbidrag och reseersättning 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att godkänna revideringen 

av riktlinjer för gymnasie- och gymnasiesärskoleelever gällande in-

ackorderingsbidrag och reseersättning samt beslutar att dessa skall 

börja gälla från och med läsåret 2020/2021.  

 

Ärendebeskrivning 

Riktlinjer för gymnasieelever gällande inackorderingsbidrag, rese- 

och matersättning antogs i dåvarande barn- och utbildningsnämnden. 

Från år 2011 har gymnasie- och gymnasiesärskolans ansvar övergått 

till kultur- och utvecklingsnämnden och riktlinjerna följde med in i 

den nya nämndstillhörigheten. Då nuvarande beslutade riktlinjer 

fortfarande gäller men förändringar skett i lagstiftning har en genom-

lysning och nya riktlinjer tagits fram för att matcha dagens lagstift-

ning och Laholms kommuns behov av att vara tydliga med vilka be-

slut tjänstemännen gör på delegation av kultur- och utvecklings-

nämnden. 

 

Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra vad som gäller angående in-

ackorderingsbidrag och reseersättning. Riktlinjerna gäller för elever 

i gymnasieskolan och gymnasiesärskola som är folkbokförda i La-

holms kommun samt har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen 

(SFS 1999:1395). 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 13 februari 2020 § 14 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 3 febru-

ari 2020 

Bilaga, Riktlinjer för gymnasieskola och gymnasiesärskola gällande 

inackorderingsbidrag och reseersättning 2020 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Barn- och ungdomsnämnden 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 18 Dnr 2020-000024  

 

Debiteringsprinciper för programpris - gymnasieskola och gym-

nasiesärskola 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur-och utvecklingsnämnden beslutar, i enlighet med tjänsteskri-

velse den 18 februari 2020, att:  

- fastslå programpris för gymnasieprogram år 2020. 

- fastslå principerna för hur Laholms kommun accepterar att anord-

naren debiterar Laholms kommun, gäller både kommunala skolor 

och friståendeskolor. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade att den 23 januari 2020 § 

4 att fastslå programpris för gymnasieprogram och gymnasiesärskola 

för 2020 för de gymnasieprogram som arrangeras i kommunal regi, 

samt att återremittera principerna för hur Laholms kommun accepte-

rar att anordnaren debiterar Laholms kommun för både kommunala 

skolor och fristående skolor, för att komplettera underlaget.   

 

För att fastslå det pris som Laholms kommun accepterar att anordna-

ren debiterar Laholms kommun kommer nedanstående principer att 

tillämpas: 

Kommunala skolor  

Vid interkommunal ersättning mellan kommunala skolor finns tyd-

ligt etablerad praxis fastslagen av Sveriges Kommuner och Regioner 

(SKR) och som ytterligare fastslås i det samverkansavtal som gäller 

mellan de halländska kommunerna samt i separat avtal mellan La-

holms och Båstads kommuner.  

Praxis innebär att den summa som skall debiteras/utbetalas kommer 

vara den lägsta summan av nedanstående beräkningsgrunder 

1. Laholms kommuns programpris för gymnasieprogram 2020 

2. Den anordnande kommunens fastslagna programpris för gymna-

sieprogram 2020  

 

 

 

 

  Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

Fristående skolor 

Vid anslagsutbetalning till friskolor tillämpas nedanstående princi-

per:  

- I de fall då Laholms kommun erbjuder utbildning inom det gymna-

sieprogram som eleven blivit antagen till gäller att friskolan debiterar 

Laholms kommun utifrån Laholms kommuns programpris för gym-

nasieprogram 2020 

- I de fall då Laholms kommun inte erbjuder utbildning inom gym-

nasieprogram gäller den av skolverket fastslagna riksprislistan.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 13 februari 2020 § 15 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 18 febru-

ari 2020 

Bilaga, Skolverkets riksprislista (antagen 29 januari 2020) 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande föreslår att lägga till en beslutspunkt till beredningsut-

skottets förslag, att fastslå programpris för gymnasieprogram år 

2020. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på eget förslag och finner att kultur- och utveckl-

ingsnämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Berörda kommunala, regionala och privata gymnasieskolor 

Kommunfullmäktige 
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§ 19 Dnr 2020-000058  

 

Uppföljning av samhällsorientering år 2019 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämndens godkänner redovisningen och läg-

ger den till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invand-

rare innehåller bestämmelser om kommuners ansvar att erbjuda 

samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. I Laholms kom-

mun genomförs samhällsorienteringen av vuxenutbildningen inom 

kultur- och utvecklingsnämndens verksamhet. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden har beslutat att samhällsoriente-

ringen skall redovisas årligen. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 13 februari 2020 § 16 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 31 janu-

ari 2020 

_____ 
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§ 20 Dnr 2020-000055  

 

Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) år 

2019 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen av kom-

munens aktivitetsansvar (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 

inom avdelning arbetsmarknad under vägledningscentrum. Uppdra-

get för målgruppen breddades 2015 då nya riktlinjer i form av Skol-

verkets allmänna råd kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar 

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

ungdomar som ska omfattas av ansvaret. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 13 februari 2020 § 17 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 27 janu-

ari 2020 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 21 Dnr 2018-000238  

 

Översyn av bokningssystem  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur-och utvecklingsnämnden beslutar att ge verksamheten i 

uppdrag att vidta de kortsiktiga åtgärder som presenteras i verk-

samhetens tjänsteskrivelse den 4 februari 2020 med syftet att 

skapa ett mer enhetligt bokningssystem.  

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att ge verksamheten i 

uppdrag att återkomma i september 2020 för att beskriva effek-

terna av förändringar enligt ovan och föreslå fortsatta åtgärder.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott beslutade den 

18 september 2019 § 92 att återremittera det uppdrag nämnden läm-

nat till verksamheten om ett gemensamt bokningssystem för kultur- 

och utvecklingsverksamhetens samtliga resurser till februari 2020.  

 

Kultur- och utvecklingsverksamheten har idag ett flertal lokaler som 

erbjuds till uthyrningar internt inom kommunen och till allmänheten. 

I de lokaler där skolan bedriver undervisning, där fritidsgårdar har 

verksamhet eller där föreningar bedriver regelbundna aktiviteter har 

dessa förtur till bokning innan ett visst förutbestämt datum. Övriga 

tider är öppna för bokning. 

 

Allmänheten får idag information om vad som går att boka och hur 

det går till på Laholms kommuns hemsida  http://247.laholm.se/bok-

ning/. Där saknas dock information helt för Campus Laholms loka-

ler. För kultur- och utvecklingsverksamhetens lokaler sker bokning 

idag i FRI och Skola24. 

 

För att underlätta för allmänhet och andra att boka kultur- och ut-

vecklingsnämndens lokaler behöver åtgärder göras i flera steg. Verk-

samheten föreslår därför ett antal kortsiktiga åtgärder, med omedel-

bar verkan.   

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 13 februari 2020 § 18 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 4 febru-

ari 2020 

_____      
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§ 22 Dnr 2020-000059  

 

Beställning av livslängdsanalys för Folkhälsocentrum 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur -och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att be-

ställa en förstudie avseende Folkhälsocentrum som inkluderar: en 

livslängdsanalys av simhall med omklädningsrum, gym, samtliga 

hallar med tillhörande omklädningsrum samt cafeteria och perso-

nalutrymmen.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholms simhall invigdes 1977 och bestod då av en 25 metersbas-

säng med 6 banor, undervisningsbassäng, plaskbassäng, ett mindre 

gym samt enklare cafeteria/reception. År 2000 beslutades det att 

bygga ut simhallen med en aktivitetsbassäng, ny entré och reception 

samt att bygga ihop simhallen med Lagaholmsskolan och idrottshal-

larna. Det arbetet slutfördes 2003-2004. Idrottshallen kompletterades 

med en mindre idrottshall, och ett nytt badland för de yngre barnen 

anlades 2009. En renovering genomfördes av 25 meters-bassängen 

och undervisningsbassängen 2012-2013. 2019 renoverades bubbel-

poolen.  

 

De äldsta delarna av simhallen är nu över 40 år gamla. Samtliga 

Folkhälsocentrums lokaler har en hög nyttjandegrad och slitaget är 

stort. Tillgänglighet till exempelvis läktare och gym är begränsad för 

vissa målgrupper. Den stora befolkningsökningen som sker i La-

holms kommun, bland annat i och med byggnationerna på Allarp och 

det nya bostadsområdet som planeras på Östra Nyby gör att efterfrå-

gan på simskola, gym och tider i idrottshallarna ökar. Personalutrym-

men, arbetsplatser och möteslokaler är otillräckliga och delar av 

verksamheten sitter i en baracklösning som uppfördes 1999.  

 

Den 29 mars 2017 § 45 beslutade kultur- och utvecklingsnämnden 

att föreslå kommunstyrelsen att beställa en förstudie avseende reno-

vering, om- och tillbyggnad av Folkhälsocentrum, men fick avslag. 

Verksamheten bedömer dock nu att det är nödvändigt att göra en 

analys av hela Folkhälsocentrum som tydliggör livslängd och möj-

liggör diskussioner kring Folkhälsocentrum som en helhet. 

 

  Forts  
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Forts 
 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 13 februari 2020 § 19 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 4 febru-

ari 2020.   

Bilaga, Protokollsutdrag från kommunstyrelsens ledningsutskott den 

9 maj 2017 § 110 

 

Ersättares mening:  

Jörgen Nilsson (KD): bifall till liggande förslag.  

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 23 Dnr 2019-000247  

 

Revidering av avgifter på Folkhälsocentrum 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att: 

- höja avgifterna för gruppverksamheter på Folkhälsocentrum en-

ligt kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse  

den 6 februari 2020.  

- ta bort de särtaxor för utomkommunala och likställa dem med 

taxor för boende inom kommunen.  

 

Ärendebeskrivning 

I internbudget 2020 beslutade kultur- och utvecklingsnämnden om 

en höjning av avgifterna för vissa former av gruppträning inom ra-

men för Folkhälsocentrum med 300 tkr. Kultur- och utvecklings-

verksamheten föreslår att denna intäktsökning sker genom höjda av-

gifter på gruppträning, vattengympa, TRX, simskola samt babysim, 

enligt verksamhetens tjänsteskrivelse den 6 februari 2020.   

 

Om beslut fattas av kommunfullmäktige under våren blir det således 

halvårseffekt för 2020 för kultur- och utvecklingsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 13 februari 2020 § 20 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 6 febru-

ari 2020 

Bilaga, Taxor och avgifter för kultur- och utvecklingsnämnden 2020 

Bilaga, Jämförelser med närliggande kommuner 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande föreslår att lägga till ytterligare en punkt till berednings-

utskottets förslag; att ta bort de särtaxor för utomkommunala och lik-

ställa dem med taxor för boende inom kommunen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på eget förslag och finner att kultur- och utveckl-

ingsnämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 24 Dnr 2020-000034  

 

Ansökan om registrering/godkännande som bidragsberättigad 

förening - Laholms Ångbåtsförening 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner och registrerar Laholms 

Ångbåtsförening som en bidragsberättigadförening enligt punkt 3 i 

LFS 7.8 3§.   

 

Ärendebeskrivning 

Laholms Ångbåtsförening är en ideell förening som bildades 1999. 

Föreningen underhåller och bedriver verksamhet med ångbåten på 

Lagan under sommaren. Föreningen har 70 medlemmar som är 26 år 

eller äldre. Föreningen är inte ansluten till någon riksorganisation. 

Tidigare år har föreningen erhållit stöd från kommunstyrelsen och 

sedan 2018 från kultur-och utvecklingsnämnden på 50 tkr. Den 28 

november 2018 § 177 tog kultur-och utvecklingsnämnden beslut att 

från och med 2020 ska bidrag till Laholms ångbåtsförening hanteras 

inom ramen för ordinarie föreningsbidrag. Föreningen hamnar under 

kategori 3 i Laholms kommuns författningssamling (LFS) 7.8 § 3 om 

bidragsberättigade föreningar. Kultur-och utvecklingsnämnden kan 

efter prövning godkänna föreningar som inte helt uppfyller bestäm-

melser om angivna krav om det bedöms att verksamheten är särskilt 

angelägen.   

 

Kultur- och utvecklingsverksamheten föreslår att godkänna och re-

gistrera föreningen Laholms ångbåtsförening som en bidragsberätti-

gad förening enligt LFS 7.8 3§ punkt 3, då föreningen med sin verk-

samhet bidrar till ett varierat kulturutbud samt ökar kommunens at-

traktivitet som en bra plats att bo och leva i.   

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 13 februari 2020 § 21 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 21 janu-

ari 2020 

Bilaga, Ansökningshandlingar från Laholms Ångbåtsförening  

Bilaga, Utdrag från Laholms kommuns författningssamling 7.8 

Protokollsutdrag, kultur- och utvecklingsnämnden den 28 november 

2018 §177 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Laholms ångbåtsförening      
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§ 25 Dnr 2019-000040  

 

Uppföljning av intern kontroll 2019 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att godkänna redovis-

ningen av uppföljning av intern kontroll 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. Internkontrollplanen inne-

håller:  

• Vilken process granskningen avser, vad som granskas,  

vilken rutin 

• Vilken metod som ska användas 

• Omfattningen på uppföljningen (frekvensen) 

• När rapporteringen till nämnd ska ske 

• Vem som är uppföljningsansvarig 

 

Nämnden ska senast i samband med årsredovisningens upprättande, 

rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till 

kommunstyrelsen. Rapportering skall samtidigt ske till kommunens 

revisorer.  

 

Kontrollplanerna struktureras i följande kontrollområden: verksam-

hetsspecifika rutiner, administrativa rutiner, ekonomiadministrativa 

rutiner. Inom de två sistnämnda kontrollområdena är vissa kontroller 

av nämndsgemensam karaktär. I dessa fall upptas samma kontroll-

moment i samtliga nämnders planer och granskningen genomförs 

samordnat. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 13 februari 2020 § 22 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 28 janu-

ari 2020 

Bilaga, Rapport för intern kontroll år 2019  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  

Kommunrevisionen 
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§ 26 Dnr 2020-000037  

 

Uppföljningsplan intern kontroll 2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden fastställer uppföljningsplan för in-

tern kontroll år 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt reglementet för intern kontroll i Laholms kommun har nämn-

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

systemet inom sitt verksamhetsområde. Nämnden skall vidare varje 

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

Omfattningen av denna plan bestäms med utgångspunkt från den 

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

ternkontrollplanen ska minst innehålla:  

 

• Vilken process granskningen avser, vad som granskas,  

vilken rutin 

• Vilken metod som ska användas 

• Omfattningen på uppföljningen (frekvensen) 

• När rapporteringen till nämnd ska ske 

• Vem som är uppföljningsansvarig 

 

Nämnden ska senast i samband med årsredovisningens upprättande, 

rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till 

kommunstyrelsen. Rapportering skall samtidigt ske till kommunens 

revisorer.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 13 februari 2020 § 23 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 28 janu-

ari 2020 

Bilaga, Uppföljningsplan för intern kontroll för år 2020. 

Bilaga, Risk- och väsentlighetsanalys för kultur- och utvecklings-

verksamheten 

Bilaga, Risk- och väsentlighetsanalys för ekonomienheten 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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§ 27 Dnr 17337  

 

Namnbyte av väg, Våxtorp 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden antar namnbytesförslaget Furu-

hemsvägen enligt bifogad karta.  

 

Ärendebeskrivning 

Det finns behov finns att namnsätta en väg som går från Hishultsvä-

gen söderut. Södra delarna av denna har idag namnet Dalgången. Två 

nybildade tomter är idag omöjliga att adressätta på grund av Dal-

gångens nuvarande utsträckning. Enligt förslaget kommer vägen från 

Hishultsvägen och söderut att få namnet Furuhemsvägen. Namnför-

slaget är förankrat hos den fastighetsägare som berörs av föränd-

ringen och Furuhem kommer från gårdsnamnen på denna fastighet.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 13 februari 2020 § 24 

Tjänsteskrivelse S-04/20 

Kartbilaga 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 28 Dnr 2020-000030  

 

Namnbyte av väg, Lilla tjärby 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden antar namnförslagen Magnoliavä-

gen och Hibiskusvägen för vägarna i de nya kvarteren enligt kartbi-

laga.  

 

Ärendebeskrivning 

14 nya tomter har styckats av öster om Bombalyvägen. Inför utbygg-

nad av vägar och försäljning av tomter finns ett behov av att namns-

sätta de nya vägarna i kvarteren. I området finns sen tidigare Spi-

reavägen och Oxbärsvägen (Cotenaster). Magnoliavägen och Hibis-

kusvägen är en fortsättning på detta tema.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 13 februari 2020 § 25 

Tjänsteskrivelse S-O5/20 

Kartbilaga 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 29 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 förra sammanträdet.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning den 19 februari 2020 över anmälningar. 

Förteckning den 19 februari 2020 över synpunkter och förslag.     

      

_____ 
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§ 30 Dnr 2020-000006  

 

Anmälan av delegationsbeslut 2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden lägger redovisningen till handling-

arna.      

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med kommunallagen 6 kap 37-40 §§ får en nämnd uppdra 

åt ett utskott, ledamot, ersättare eller en anställd hos kommunen att 

besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 

ärenden. Beslut som fattats på nämndens vägnar ska i enlighet med 

kommunallagen 6 kap 40 § anmälas till nämnden i den ordning som 

bestäms i nämndens delegationsordning.      

 

Beslutsunderlag 

Förteckning den 19 februari 2020 över delegationsbeslut.           

_____ 
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§ 31 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 redo-

visas till nämnden nästkommande möte.      

 

Beslutsunderlag 

Anmälningarna redovisas muntligt på sammanträdet      

      

_____ 
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§ 32 Dnr 2020-000010  

 

Informationsärenden år 2020 

 

1. Information från Avdelning utbildning 

- Avdelningschef utbildning går in som t.f. rektor i väntan på 

att nya rektorer tillsätts. Kommer ha biträdande rektorer 

som stöd.  

- Kulturskolan har skickat in en ansökan till Kulturrådet, med 

önskan om medel till diverse projekt.   

- Vuxenutbildningens verksamhet har flyttat ut från pavil-

jongerna. All verksamhet är nu på Campus.  

- Vuxenutbildning startar två nya lärlingsutbildningar, en 

inom hästnäring och en med inriktning på upplevelse och 

turism - ”Hospitality”.  

- Jobb- och utbildningsmässa på Campus - 3 mars 

- Genomgång av Avdelning utbildnings framtida organisat-

ion.  

- Redovisning av första sökomgången till Osbecksgymnasiet. 

Lägre sök än väntat. Beredningsutskottet ska ha möte med 

kommunstyrelsens ledningsutskott.  

Ulf Bergström, Andreas Meimermondt 

 

2. Marknadsföring av Osbecksgymnasiet  

- Redovisning av de marknadsföringsinsatser som görs, och 

planerar göras, för Osbecksgymnasiet.  

Andreas Meimermondt 

 

3. Avdelning Arbetsmarknads organisation  

- Redovisning av organisationsförändringarna inom avdel-

ningen.  

Marie Olsson 

 

4. Information från verksamhetschef 

- Lokaloptimeringsutredningen avlutas den 23 mars. Redovi-

sar slutresultatet nästkommande nämnd.  

Andreas Meimermondt 

 

5. Information från ordförande 

- Deltagit på stormöte på Osbecksgymnasiet.  

Ove Bengtsson 

 

     Forts 
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Forts 

 

6. Information från kontaktpolitiker 

- Kontaktpolitikerna för Arbetsmarknad har varit på Emmaus 

klädåtervinning och besökt servicegruppen. 

 

7. Ledamöternas inspel 

- Inga inspel.  

      

     

 

 

      

 

 




