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Plats och tid Campus Laholm 1204B, klockan 08:30 – 12:00, 13.00-14.30 

 
 
Beslutande Ove Bengtsson (C), ordförande 
 Magnus Johansson (S)  
 Elvis Begic (L)  
 Birgitta Fritzon (S)  
 Bertil Johansson (LP)  
 Jörgen Nilsson (KD) §§ 33-53 
 Kent-Ove Bengtsson (MP) 
 Maj-Lis Jeppson (SD) 
 Jan Norrman (MED) 
  
 
Övriga deltagande  Jeanette Örenmark (S), ersättare §§ 33-39, 48-49, 53 (punkt 1-3)  
    
 Andreas Meimermondt, verksamhetschef 
 Emelie Eliasson, kommunsekreterare 
 Wiveca Ekeblad, avdelningschef Kultur & fritid §§ 32-38, 53 (punkt 1) 
 Carl-Fredrik Stefansson, föreningskonsulent §§ 35-37 
 Marie Erge, bibliotekschef § 38 
 Marie Olsson, avdelningschef Arbetsmarknad § 53 (punkt 3) 
 Ingela Månsson, avdelningschef Utbildning §§ 40-47, 53 (punkt 4) 
 Mikael Gustafsson, arkitekt § 53 (punkt 2) 
  
 
Utses att justera Birgitta Fritzon (S) 
  
Plats och tid för justering Stadshuset den 26 mars 2020 klockan 13.00 
 
Paragrafer  §§ 33-54 
 
 
 
Sekreterare __________________________________ 
 Emelie Eliasson 
 
 
 
Ordförande __________________________________ 
 Ove Bengtsson (C) 
 
 
 
Justerande __________________________________ 
 Birgitta Fritzon (S)



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN  Sammanträdesdatum 1 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-03-23  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN  Sammanträdesdatum 2 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-03-23  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 33 Dnr 2020-000009  
 
Ekonomisk rapport år 2020 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen.  
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av kultur- och utvecklingsnämndens ekonomi och 
eventuella avvikelser.      
 
Beslutsunderlag 
Beredningsutskottets protokoll den 16 mars 2020 § 27 
Bilaga, Ekonomisk rapport jan-feb 2020         
 
_____ 
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§ 34 Dnr 2019-000150  
 
Motion om turistforum 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
1. Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner verksamhetens ut-

redning enligt tjänsteskrivelse den 27 februari 2020.  
2. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

inte genomföra de åtgärder/förslag som presenteras i utredningen 
med anledning av att de ekonomiska medel som krävs inte finns 
inom befintlig budget.  

 
Ärendebeskrivning 
Den 28 oktober 2019 fick kultur- och utvecklingsnämnden i uppdrag 
av kommunfullmäktige att utreda möjligheterna att implementera 
och utveckla nya kartfunktioner och tillgänglighetssymboler på vi-
sitlaholm.se samt presentera ett tillhörande kostnadsförslag. Bak-
grunden till detta är en motion av Kristdemokraterna (KD) som lades 
den 10 maj 2019. 
  
Visitlaholm.se drivs av Laholms kommun och har som uppgift att 
belysa och stärka den lokala och regionala besöksnäringen. Sajten 
informerar om lokala hotell, boenden, restauranger, butiker, aktivi-
teter, evenemang och sevärdheter. Verksamheten har varit i kontakt 
med företaget som programmerade visitlaholm.se och bett om en of-
fert utifrån de kriterier som uppdraget formulerat. Vi kom fram till 
att den optimala lösningen är att skapa ett eget filter på Google Maps, 
som går att använda inifrån visitlaholm.se, där alla våra 400 POI:s 
läggs in (POI = intressepunkt, dvs. sevärdheter, boenden, restau-
ranger m.m.) och där man kan få upp avstånden mellan dessa samt 
info om tillgänglighet/handikappanpassning. Uppdraget innebär att 
man bygger upp ramverk och layoutdel för den efterfrågade kart-
tjänsten.  

 
Kostnaden att bygga och implementera den nya kartfunktionen ryms 
inte inom kultur- och utvecklingsnämndens befintliga budget. Det är 
emellertid en engångssumma. Enklare uppdateringar av kartfunkt-
ionen kommer, om detta implementeras, hanterats av kultur- och tur-
ismenheten inom ordinarie tjänster/befintlig ram. 
 
  Forts  
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Forts 
 

Beslutsunderlag 
Beredningsutskottets protokoll den 16 mars 2020 § 28 
Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 27 febru-
ari 2020 
Remiss från kommunfullmäktige den 26 november 2019 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige      
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§ 35 Dnr 2019-000096  
 
Utredning kring fördelning av föreningsbidrag samt kartlägg-
ning av föreningsutbud 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen och läg-
ger den till handlingarna.  
 
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). Utredningen ska leverera en ut-
förlig redovisning kring hur fördelningen av föreningsbidragen ser 
ut i kommunen, vilket föreningsutbud som finns och hur deltagandet 
ser ut i kommunen samt hur nyttjandet av det kommunala fritidsut-
budet används.  
 
Den 28 oktober 2019 § 137 beslutade kultur- och utvecklingsnämn-
den att återremittera utredningen till mars 2020, för att fördjupa sig 
i: 
- antal individer av flickor/pojkar i ålder 7-25 år som engagerar sig i 
föreningslivet av det totala antalet i kommunen.  
- avhopp i föreningslivet.  
 
Beslutsunderlag 
Beredningsutskottets protokoll den 16 mars 2020 § 29 
Bilaga, Utredning kring fördelning av föreningsbidrag samt kart-
läggning av föreningsutbud 
_____ 
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§ 36 Dnr 2018-000238  
 
Avstämning av revidering av bidrag till allmänna samlingsloka-
ler (LFS 7.9) 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Den 28 oktober 2019 § 138 återremitterade kultur- och utvecklings-
nämnden verksamhetens förslag av nytt reglemente för bidrag till all-
männa samlingslokaler (LFS 7.9), där man gav verksamheten i upp-
drag att föreslå en ersättningsmodell till allmänna samlingslokaler 
som baseras på utnyttjande och/eller uthyrningsgrad samt en sam-
manställning över Laholms kommuns borgensåtaganden i förhål-
lande till bygdegårdsföreningarna, med avstämning i mars och redo-
visning i maj 2020. 
 
Verksamheten har tagit fram en modell av ett system som baseras på 
två variabler. Tidigare har det aldrig funnit en beräkningsmodell för 
bidraget. Den första variabeln utgör kostnadstäckning på driftkost-
nader såsom försäkring, el, vatten, sotning, sophämtning, uppvärm-
ning, arrende, avlopp och räntekostnader på lånen med kommunal-
borgen. Underhållskostnader har ej medräknats. 100% kostnadstäck-
ning är troligtvis inte möjlig att ge föreningarna inom den befintliga 
budgeten. I beräkningsmodellen som tagits fram visas två exempel, 
en med 80% kostnadstäckning och en med 60% kostnadstäckning för 
driftkostnader. I förslaget fattar kultur-och utvecklingsnämnden 
varje år beslut hur stor %-andel av kostnadstäckning ska vara.  
 
Den andra variabeln är uthyrningsgrad. Resterande del av budgeten 
som inte gått till föreningarnas driftskostnader fördelas till förening-
arna baserat på deras uthyrningsgrad föregående år. Uthyrningsgra-
den omräknas i procent som sedan är den del av resterande medel 
som föreningen får ta del av. Syftet med denna bidragsmodell är att 
ge stabilitet med en hög kostnadstäckning av driftkostnader samti-
digt som incitament finns för att öka uthyrningsgraden och de lokaler 
som uthyrs mycket premieras. 
 
 
 
 
  Forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN  Sammanträdesdatum 7 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-03-23  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 
 
Planerade åtgärder framöver: 
• Undersöka om en tredje variabel kan användas i beräkningsmo-
dellen. En variabel som baseras på hur stor ekonomisk behållning 
föreningen har i sin egen kassa. 
• Skicka förslaget på remiss till föreningar med allmänna samlings-
lokaler. 

 

Beslutsunderlag 
Beredningsutskottets protokoll den 16 mars 2020 § 30 
Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 25 febru-
ari 2020  
Bilaga, Laholms kommuns borgensåtagande 
Bilaga, Beräkningsmodell (arbetsmaterial) 
_____ 
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§ 37 Dnr 2020-000091  
 
Fastställande av budget och bidragsbelopp år 2020 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut      
1. Kultur- och utvecklingsnämnden fastställer bidragsbeloppen re-

spektive bidragsform för 2020 enligt följande:  

Aktivitetsbidrag  1050 tkr 

Lokalbidrag 1800 tkr  

Utbildningsbidrag     50 tkr 

Övrigt bidrag    50 tkr   

Totalt                                   2950 tkr 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden ger verksamheten uppdrag att 
besluta om procentsats för lokalbidrag efter ansökningarna blivit 
sammanställda.       

 
Ärendebeskrivning 
Bidragsgivningen till ideella föreningar i kommunen regleras av La-
holms kommuns författningssamling 7.8 bestämmelser antagna av 
kommunfullmäktige. Bidrag lämnas i form av aktivitetsbidrag, lo-
kalbidrag, utbildningsbidrag, och övrigt bidrag. Kultur- och utveckl-
ingsnämnden har årligen uppdraget att, utifrån tilldelat budgetanslag, 
fastställa bidragsbelopp för respektive bidragsform. Budgetanslaget 
för bidrag till föreningar år 2020 har i internbudgeten fastställts till 
4460 tkr (varav 19 tkr avser tidigare föreningsservice kapitaltjänst-
kostnad).  

Fritidsenheten har med hänsyn till utfallet från tidigare år och in-
komna ansökningar för år 2020 upprättat en beräknad budget för re-
spektive bidragsform med en del förändrade bidragsbelopp jämfört 
med år 2019. Därtill finansieras Sportsommar, Föreningsrådet och 
en ökad administrativ kostnad för digitalisering 2020 från budgetra-
men inom föreningsbidrag.       
 
Beslutsunderlag 
Beredningsutskottets protokoll den 16 mars 2020 § 31 
Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 11 mars 
2020 
Bilaga, Föreningsbidrag 2019 - ekonomiskt utfall    
      
_____ 
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§ 38 Dnr 2016-000177  
 
Biblioteksplan 2020-2023 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
1. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

anta förslag till biblioteksplan.      

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att årligen, i februari 
månad, följa upp biblioteksplanen.  

 
Ärendebeskrivning 
Varje kommun ska enligt bibliotekslagen ha en politiskt antagen plan 
för den kommunala biblioteksverksamheten. Biblioteksplanen för-
klarar hur Laholms kommun ska uppfylla bibliotekslagen och beskri-
ver biblioteksverksamhetens inriktning under åren 2020-2023.  

Vid periodens slut ska biblioteksplanen utvärderas och revideras. 
Kultur- och utvecklingsnämndens biblioteksorganisation har huvud-
ansvaret för genomförande och uppföljning av biblioteksplanen. 

Biblioteksplanen ska kopplas till en årlig enhetsplan där satsnings-
områden och aktiviteter beskrivs mer utförligt.  

Förslag till biblioteksplan har skickats på remiss till övriga nämnder, 
enligt beslut av kultur- och utvecklingsnämnden den 16 december 
2019 § 165. Verksamheten har beaktat remissvaren i föreliggande 
förslag till biblioteksplan. 
 
Beslutsunderlag 
Beredningsutskottets protokoll den 16 mars 2020 § 32 
Kultur- och utvecklingsnämndens tjänsteskrivelse den 6 mars 2020  
Bilaga, Förslag till biblioteksplan 2020-2023 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Kungliga biblioteket 
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§ 39 Dnr 2019-000216  
 
Förstudie över kostnader för lokalanpassning i Knäreds och 
Våxtorps bibliotek 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
1. Kultur -och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att 

beställa en förstudie avseende kostnad för lokalanpassning av 
biblioteken som avser: 
-Lokalanpassning inför Meröppet på biblioteket i Våxtorp, nuva-
rande lokaler 
-Anpassning av lokalen på Smedjebacken, Knäred inför flytt av 
biblioteket från skolan till Smedjebacken samt anpassning utifrån 
Meröppet konceptet. 

 
2. Kultur- och utvecklingsnämnden önskar att förstudien är klar 

senast 31 maj 2020 för att ha möjlighet att implementera meröp-
pet enligt tidsplan. 
 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och utvecklingsnämnden fattade den 28 oktober 2019 § 130 
beslut om att ge biblioteksverksamheten i uppdrag att införa Meröp-
pet i filialbiblioteken. Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 
2020 § 7 att nedläggning av biblioteket i Veinge skall genomföras. 
Målet är att Meröppet ska vara infört i Våxtorp och Knäred under 
senare delen av hösten.  
 
Biblioteket i Knäred inryms idag i skolans lokaler tillsammans med 
skolbiblioteket. Barn- och ungdomsverksamheten har uttryckt öns-
kemål om att folk- och skolbiblioteket flyttas till andra lokaler då 
skolan är trångbodd och behöver lokalen till undervisning. Med an-
ledning av detta har verksamheten undersökt andra alternativ till lo-
kalisering och har funnit att ledig lokal finns hos Laholmsfastigheter, 
på Smedjebacken. Lokalen skulle lämpa sig väl till bibliotek. Den 
ligger centralt i byn och på gångavstånd till skolan (ca 500m).  
 
För att kunna gå vidare i planeringen av Meröppet behöver nu verk-
samheten få en bild av kostnaderna för nödvändiga lokalanpass-
ningar och önskar därför beställa en förstudie som beskriver dessa. 
 

 

 

      Forts 
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Forts 
 

Beslutsunderlag 
Beredningsutskottets protokoll den 16 mars 2020 § 33 
Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 5 mars 
2020 
Bilaga, behovslista Våxtorps och Knäreds bibliotek 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 40 Dnr 2019-000333  
 
Reflektioner och åtgärder med anledning av PISA-rapporten 
2018 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att godkänna redovis-
ningen kring reflektioner och åtgärder med anledning av PISA-rap-
port 2018.  
 
Ärendebeskrivning 
PISA-rapport 2018 (Programme for International Student Assess-
ment) som publicerades den 3 december 2019 nationellt är en inter-
nationell studie som undersöker 15-åringars kunskaper inom läsför-
ståelse, matematik och naturvetenskap. Studien genomförs vart 
tredje år. PISA är världens största elevstudie. I studien deltar både 
OECD-länder och icke OECD-länder. I undersökningen som publi-
cerades i december 2019 visar att Sverige har sedan förra publice-
ringen 2015 fortsatt att återhämta sig från att ha haft sämre resultat 
till att öka resultatet i förhållande till andra medverkande länder.  
 
De reflektioner man kan göra utifrån att Sveriges 15-åringars kun-
skaper ökar är de två stora satsningar som svenska staten genomfört 
inom skolväsendet, matematik- och svenskalyftet. Dessa två sats-
ningar har varit för att kompetensutveckla ämneslärarna och att starta 
en dialog kring betyg och bedömning kopplat till kollegialt lärande. 
En annan reflektion kring ökat resultat kan vara den uppmärksamhet 
som gjorts att svenska skolelever har tappat i förhållande till andra 
länder och att skolhuvudmän har gjort egna satsningar och satt fokus 
på det systematiska kvalitetsarbetet och styrkedjan kring analyser 
och redovisningar. 
 
Så om resultaten visar på en ökning så finns det fortfarande område 
som behöver belysas och arbetas vidare med, så som: 
 
• Glappet mellan pojkar och flickors resultat 
• Likvärdigheten i skolsystemen 
• Brister i den kompensatoriska resurstilldelningen 
• Långsiktighet 
 
Åtgärder inom grund- och gymnasieskola i Laholms kommun som 
kan kopplas till ovanstående punkter är dels att fortsätta med  
 
  Forts 
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Forts 
 
arbetet kring From Great to Excellent (FGTE, forskning och beprö-
vad erfarenhet), titta på kunskapskraven – ställer vi samma krav på 
pojkar och flickor? Hur kan skolan stötta barn och unga från socioe-
konomiska svaga familjer att säkerställa att de tar sig igenom skolan 
med goda resultat för framtida studier och arbete? Hur kan skolhu-
vudman säkerställa rätt tilldelning till olika skolors behov utifrån so-
cioekonomiska förutsättningar beroende på lägesbild i kommunens 
olika delar? Statsbidrag, hur säkerställer huvudman att inte detta blir 
en del som finns inom ordinarie budgetram utan är statsbidrag som 
sker vid punktinsatser och säkerställer att insatserna är bestående och 
blir en naturlig del när statsbidraget försvinner? Attraktiv arbetsgi-
vare, hur blir Laholms kommun detta? 
 
Beslutsunderlag 
Beredningsutskottets protokoll den 16 mars 2020 § 34 
Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 22 febru-
ari 2020 
Bilaga, PISA 2018 https://www.oecd.org/pisa/ (2020-02-21) 
 
 
_____ 
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§ 41 Dnr 2020-000065  
 
Patientsäkerhetsberättelse år 2020 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberät-
telsen för vårdgivare 2019 för Osbecksgymnasiets verksamhet.  
 
Ärendebeskrivning 
Patientsäkerhetsberättelsen ska ligga till grund för en sammanhållen 
kvalitetsberättelse som upprättas årligen av vårdgivaren. Berättelsen 
sammanställs utifrån krav i enlighet med Patientsäkerhetslagen 
(2010:659) och ska på ett öppet och tydligt sätt redovisa strategier, 
mål och resultat av arbetet för att förbättra patientsäkerheten. 
 
I hälso- och sjukvårdslagen finns bestämmelser som anger att kvali-
tén i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och 
säkras. Ledningen av verksamheten ska organiseras så att den tillgo-
doser kraven på hög patientsäkerhet och god kvalitet. Hälso- och 
sjukvårdspersonal inom Elevhälsans medicinska insats (EMI) har 
skyldighet att avvikelserapportera risker för vårdskada samt händel-
ser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till 
vårdgivaren. Patientsäkerheten säkerställs också genom att arbeta fö-
rebyggande med systematiskt kvalitetsarbete (SKA). 
 
Patientsäkerhetsberättelsen har beaktat barnrättsperspektivet i sin re-
dovisning och då särskilt hänvisning till artiklarna 1 t.o.m. 6 och som 
erkänner det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet, 
lika och obestridliga rättigheter som utgör grundvalen för frihet, rätt-
visa och fred i världen i enlighet med de principer som proklameras 
i Förenta nationernas (FN) stadga. 
 
Beslutsunderlag 
Beredningsutskottets protokoll den 16 mars 2020 § 35 
Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 10 febru-
ari 2019 
Bilaga, Patientsäkerhetsberättelse KUN 2019 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Barn- och ungdomsnämnden 
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§ 42 Dnr 2020-000093  
 
Programutbud antal platser per program och avveckling av pro-
gram läsåret 2020/2021, Osbecksgymnasiet 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar, i enlighet med verksam-
hetens tjänsteskrivelse den 19 februari 2020, följande: 
- antal platser per program och inriktningar 2020/2021 på Osbecks-
gymnasiet 
- avveckla estetiska programmet samt vård- och omsorgsprogrammet 
inför läsårsstart 2020/2021. 
 
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, valomgång 1, som ele-
verna har gjort den 1 februari 2020.  
 
Osbecksgymnasiet ansöker om att under kommande läsår 2020/2021 
erbjuda antal platser på program med inriktningar, enligt 
verksmahetens tjänsteskrivelse den 19 februari 2020.  
Osbecksgymnasiet vill avveckla följande program från och med läså-
ret 2020/2021: 
• Estetiska programmet  

• Vård- och omsorgsprogrammet, lärling 
 
Verksamheten har identifierat risker och konsekvenser om program 
inte startas utan temporära antagningsstopp görs på program för att 
det finns ett för lågt intresse och sökande till vissa program. Risker 
och konsekvenser som är sannolika är att Osbecksgymnasiet tappar 
framtida sökande elever då utbildningarna blir mindre attraktiva då 
uppfattningen sprids bland blivande elever att nedläggningshot före-
ligger 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 en ned-
läggning eller temporärt antagningsstopp på berörda program.  
 
 
 
 
  Forts 
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Forts 
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. 

 
Verksamheten ser att med förslag på beslutet så kan Osbecksgymna-
siet koncentrera sig på att bli attraktiv med de program som fortfa-
rande finns beslutade ska erbjudas årskurs 9 vid val till gymnasiet 
och även skapa utrymme för att öka kvalitén och måluppfyllelsen på 
kvarvarande program. 
 
 
Beslutsunderlag 
Beredningsutskottets protokoll den 16 mars 2020 § 37 
Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 19 febru-
ari 2020 
Bilaga, Elevsök läsåret 2020/2021 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Gymnasieantagningen Halland, Falkenberg      
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§ 43 Dnr 2020-000089  
 
Programutbud läsåret 2021/2022, Osbecksgymnasiet 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar, enligt tjänsteskrivelse 

den 19 februari 2020, om programutbudet läsåret 2021/2022 Os-
becksgymnasiet.   

2. Kultur- och utvecklingsnämnden ger verksamheten i uppdrag att 
undersöka möjligheterna att starta ett naturbruksprogram i egen 
regi med start hösten 2021, med redovisning september 2020. 

 
Ärendebeskrivning 
Osbecksgymnasiet erbjuder följande program med följande inrikt-
ningar: 
• Barn- och fritidsprogrammet (BF)*/** – pedagogiskt arbete 
• El- och energiprogrammet (EE) – elteknik 
• Ekonomiprogrammet (EK) – ekonomi, juridik   
• Fordons- och transportprogrammet (FT)* – personbil 
• Introduktionsprogrammet (IM) 
• Industritekniska programmet (IN)*/** – produkt- och maskintek-
nik, svetsteknik, driftsäkerhet och underhåll  
• Naturvetenskapsprogrammet (NA) – naturvetenskap, naturveten-
skap och samhälle  
• Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) – beteendevetenskap, sam-
hällsvetenskap 
• Teknikprogrammet (TE) – design- och produktutveckling, teknik-
vetenskap, produktionsvetenskap 
 
*inom programmet erbjuds lärlingsutbildning 
**inom programmet erbjuds gymnasielärlingsanställning 
 
Verksamheten föreslår att dessa program, som finns idag inom Os-
becksgymnasiets befintliga programutbud, får möjlighet att starta 
upp även för läsåret 2021/2022. Beslutet underbyggs av niornas sök 
den 1 februari 2020, se bilaga Elevsök läsåret 2020/2021. 
 
 
 
 
  Forts 
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Forts 
 

Beslutsunderlag 
Beredningsutskottets protokoll den 16 mars 2020 § 36 
Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 19 febru-
ari 2020 
Bilaga, Elevsök läsåret 2020/2021 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Gymnasieantagningen Halland, Falkenberg 
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§ 44 Dnr 2020-000060  
 
Yttrande avseende Thorengruppen ABs ansökan om godkän-
nande som huvudman för utökning av en befintlig fristående 
gymnasieskola  
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå 
ansökan från Thorengruppen AB till Skolinspektionen.  
 
Ärendebeskrivning 
Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkän-
nande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gym-
nasieskola vid Thoren Business School Halmstad i Halmstads kom-
mun fr.o.m. läsåret 2021/2022. Laholms kommun har givits möjlig-
het att lämna ett yttrande som ska vara Skolinspektionen tillhanda 
senast den 8 maj 2020. Kommunstyrelsen remitterade ärendet till 
kultur- och utvecklingsnämnden.  Yttrandet avser ansökan hos Skol-
inspektionen med följande diarienummer: 2020:1044.  
 
Thorengruppens ansökan om en utökning av en befintlig fristående 
gymnasieskola bedöms av kultur- och utvecklingsverksamheten på-
verka Laholms kommuns egen kommunala gymnasieskola negativt 
men i samverkansområdet Halland så anser inte Laholms kommun 
att det blir någon nämnvärd påverkan då elevkullarna i stort är större 
framgent i framtiden. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår där-
med kommunstyrelsen att i sitt yttrande föreslå att Skolinspektionen 
avslår ansökan från Thorengruppen AB.  
 
Skollagen (2010:800) 2 kap. 5 § gällande möjlighet att yttra sig an-
gående ansökan gällande enskild att godkännas som huvudman för 
gymnasieskola och som har förutsättningar att följa föreskrifter som 
gäller utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa 
följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som 
anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedri-
vas. 
 
 
 
 
 
  Forts 
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Forts 
 

Beslutsunderlag 
Beredningsutskottets protokoll den 16 mars 2020 § 38 
Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 18 april 
2020 
Remiss kommunstyrelsen, ansökan från Skolinspektionen inkl. Tho-
rengruppen ABs ansökan 

 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen      
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§ 45 Dnr 2020-000079  
 
Yttrande avseende Amerikanska Gymnasiet i Sverige ABs ansö-
kan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en 
fristående gymnasieskola i Halmstad 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå 
ansökan från Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB till Skolinspekt-
ionen.  
 
Ärendebeskrivning 
Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB har hos Skolinspektionen an-
sökt om godkännande som huvudman för en etablering av en fri-
stående gymnasieskola vid Amerikanska Gymnasiet i Halmstads 
kommun fr.o.m. läsåret 2021/2022. Laholms kommun har givits 
möjlighet att lämna ett yttrande som ska vara Skolinspektionen till-
handa senast den 8 maj 2020. Kommunstyrelsen remitterade ärendet 
till kultur- och utvecklingsnämnden.  Yttrandet avser ansökan hos 
Skolinspektionen med följande diarienummer: 2020:981.  
 
Amerikanska Gymnasiet i Sverige ABs ansökan om en nyetablering 
av en gymnasieskola bedöms av kultur- och utvecklingsverksam-
heten påverka Laholms kommuns egen kommunala gymnasieskola 
negativt då elevkullarna i Laholms kommun inte ökar i någon stor 
del framgent i framtiden. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår 
därmed kommunstyrelsen att i sitt yttrande föreslå att Skolinspekt-
ionen avslår ansökan från Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB på 
de grunder att en nyetablering av en ny gymnasieskola i närområdet 
har en stor påverkan på Laholms kommuns egen gymnasieskola och 
om denna då bedrivas då elevunderlaget inte ökar något nämnvärt 
över tid.  
 
Skollagen (2010:800) 2 kap. 5 § gällande möjlighet att yttra sig an-
gående ansökan gällande enskild att godkännas som huvudman för 
gymnasieskola och som har förutsättningar att följa föreskrifter som 
gäller utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa 
följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som 
anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedri-
vas. 
  Forts 
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Forts 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Maj-Lis Jeppson (SD) yrkar på det förslag som Angela Magnussons 
(M) lade i föregående beredningsutskott som lyder: bifall till Ame-
rikanska gymnasiets ansökan om nyetablering, med motiveringen 
att eleverna i Laholms kommun bör själva ha rätten att besluta vil-
ken skola eller utbildning hon eller han vill söka till. Erbjuds nya 
möjligheter så är det den egna gymnasieskolans attraktionskraft 
som ger utslag huruvida den påverkas negativt eller inte, vad gäller 
sökresultat. Ett avslag av nya möjligheter för den unge skickar fel 
signaler. Laholms kommuns egen gymnasieskola bör anpassa sitt 
utbud så att de utbildningar som tillhandahålls i egen regi blir at-
traktiva för kommunens unga. Laholms kommun har samverkans-
avtal med hela Region Halland och Båstad kommun. Om man befa-
rar att nya valmöjligheter för den unge utarmar den egna organisat-
ionen och att det inte finns möjligheter att bedriva egen gymnasie-
skola i den form som finns idag kan man söka nya former och sam-
arbetspartner. För det är viktigare att kommunens elever får rätt till 
mångfald av utbildning och skolor än att Laholms kommun ska 
hålla fast vid en organisation som ungdomarna inte attraheras av.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på beredningsutskottets förslag till beslut och 
finner att kultur- och utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med 
beredningsutskottet förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
Beredningsutskottets protokoll den 16 mars 2020 § 39 
Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 4 mars 
2020 
Remiss kommunstyrelsen, ansökan från Skolinspektionen inkl. 
Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB ansökan 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 46 Dnr 2020-000077  
 
Yttrande avseende ansökan från Stiftelsen Apelryd Internat-
ional 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att god-
känna ansökan från Stiftelsen Apelryd International till Skolinspekt-
ionen.  
 
Ärendebeskrivning 
Stiftelsen Apelryd International har ansökt hos Skolinspektionen om 
utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Apelrydsskolan i 
Båstads kommun fr.o.m. läsåret 2021/2022 och syftet med denna an-
sökan är att slå ihop två skolhuvudmän till en skolhuvudman, dnr 
2020:632. Ansökan handlar om att renodla utbildningarna som idag 
bedrivs i två olika stiftelser och två separata huvudman, Stiftelsen 
Apelrydsskolan och Stiftelsen Apelryd International, till att bedrivas 
i en stiftelse och en huvudman. Genom att Stiftelsen Apelrydssko-
lans, som också är ägare av lokalerna där båda stiftelserna bedriver 
utbildning i, samtliga utbildningsprogram övergår till Stiftelsen 
Apelryd International leder det till en förenkling för verksamheten 
och dess administrativa personal med enbart en huvudman för utbild-
ningarna. Denna organisation som Stiftelsen Apelryd International 
ansökt om kommer inte detta påverka Laholms kommuns gymnasi-
eutbud då varken en utökning av vare sig program, inriktningar eller 
elevutökning är syftet med ansökan hos Skolinspektionen. Skollagen 
(2010:800) 2 kap. 5 § gällande möjlighet att yttra sig angående ansö-
kan gällande enskild att godkännas som huvudman för gymnasie-
skola och som har förutsättningar att följa föreskrifter som gäller ut-
bildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder 
på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anord-
nas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. 
 
Beslutsunderlag 
Beredningsutskottets protokoll den 16 mars 2020 § 40 
Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 22 febru-
ari 2020 
Remiss kommunstyrelsen, ansökan från Skolinspektionen inkl. Stif-
telsen Apelryd Internationals ansökan 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 47 Dnr 2020-000090  
 
Omorganisation Osbecksgymnasiet 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att Osbecksgymnasiets 
verksamhet organiseras i endast ett rektorsområde från och med den 
1 april 2020.  
 
Ärendebeskrivning 
I samband med kultur- och utvecklingsnämndens möte den 27 feb-
ruari 2020 redovisades ny organisation för arbetet inom Avdelning 
Utbildning. Organisationen består av en rektor för Osbecksgymna-
siet, en rektor för vuxenutbildningen samt enhetschefer för Kulturs-
kolan och den nyinrättade enheten för kvalitet och stöd. Inom Os-
becksgymnasiet samt Vuxenutbildningen finns dessutom varsin bi-
trädande rektorstjänst. Med anledning av organisationsförändringen 
kommer Osbecksgymnasiet att organiseras under ett sammanhållet 
rektorsområde till skillnad från de tre tidigare rektorsområdena.  
 
Beslutsunderlag 
Beredningsutskottets protokoll den 16 mars 2020 § 41 
Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 6 mars 
2020 
_____ 
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§ 48 Dnr 2020-000057  
 
Remiss av förslag till reglemente för de kommunala råden 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
1. Kultur- och utvecklingsnämnden ställer sig bakom kommunled-

ningskontorets förslag till reglemente för Kommunala pension-
ärsrådet samt Kommunala funktionsrättsrådet. 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att  
Ungdomsrådet ges samma status och dignitet som de andra  
två kommunala råden.  

 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret har genomfört en översyn av reglemente 
för Kommunala funktionsrättsrådet och Kommunala pensionärsrå-
det. Översynen har gjorts för att förtydliga struktur, förutsättningar 
och resurser kopplade till de kommunala råden i syfte att öka delak-
tigheten och inflytandet för vissa samhällsgrupper. En utgångspunkt 
för översynen har varit att råden ska behandlas lika så långt som möj-
ligt. Därmed är förslagen till nya reglementen i stort lika för de båda 
råden. De nya reglementena föreslås börja gälla från och med den l 
januari 2021. 
 
Kommunstyrelsens ledningsutskottet beslutade den 4 februari 2020 
§ 42 att remittera förslag till reglemente för Kommunala pensionärs-
rådet och Kommunala funktionsrättsrådet till socialnämnden, kultur- 
och utvecklingsnämnden, Kommunala pensionärsrådet och Kommu-
nala funktionsrättsrådet för yttrande senast den 31 mars. 
 
Kultur- och utvecklingsverksamheten har inget att invända mot för-
slag till reglementen för de kommunala råden.  

 
Beslutsunderlag 
Beredningsutskottets protokoll den 16 mars 2020 § 42 
Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 6 febru-
ari 2020  
Bilaga, Remiss gällande nya reglementen för kommunala råd –  
den 4 februari 2020 
 
 
 
 
 
  Forts 
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Forts 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Johansson (S), med instämmande från Bertil Johansson 
(LP), ställer sig bakom förslag på reglemente till Kommunala pens-
ionsrådet, men föreslår följande ändringar/tillägg till reglementet för 
Kommunala funktionsrättsrådet (LFS 3.16): 

- Att kommunen respektive Föreningen Funktionsrätt Laholm utser 
vardera 3 ledamöter och 3 ersättare samt att dessa ersättare har rätt 
att närvara på möte även om de ej är tjänstgörande.  

- Att tjänstgörande ledamöter skall ha rätt till ersättning för möte.  

- Ledamöter skall genom kommunen ges möjlighet till kostnadsfri 
utbildning, som ordförande beviljar.  

- Vartannat år skall kommunen tillsammans med Kommunala funkt-
ionsrättsrådet arrangera en ”Funktionshindersdag”.  

- Verksamhetsbidrag till Föreningen Funktionsrätt Laholm om 17 tkr 
som utbetalas vår och höst skall utbetalas av Socialnämnden, detta 
för att bedriva och utveckla den verksamhet som 20 olika föreningar 
med 1600 medlemmar har i paraplyorganisationen på Gamla stat-
ionen. 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på beredningsutskottets förslag och finner att kul-
tur- och utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med kultur- och ut-
vecklinsgnämndens förslag till beslut.  
 
Omröstning begärs. Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner 
följande beslutsgång. 
Ja- röst för beredningsutskottets förslag. 
Nej-röst för Magnus Johansson (S) förslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Forts 
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Forts 
 
Omröstningsresultat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Med 6 ja-röster för beredningsutskottets förslag mot 3 nej-röster för 
Magnus Johansson (S) förslag beslutar kultur- och 
utvecklingsnämnden bifall till beredningsutskottets förslag.   
 
Reservationer 
Magnus Johansson (S), Birgitta Fritzon (S) samt Bertil Johansson 
(LP) reserverar sig till förmån för Magnus Johanssons (S) förslag.  
 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
      
 
 

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare Ja-röster Nej-röster Avstår 
Magnus Johansson (S)  X   
Elvis Begic (L) X    
Birgitta Fritzon (S)  X   
Bertil Johansson (LP)  X   
Kent-Ove Bengtsson (MP) X    
Jörgen Nilsson (KD) X    
 Jan Norrman (MED) X    
Maj-Lis Jeppson (SD) X    
Ove Bengtsson (C) X    
Summa 6 3 0 
    



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN  Sammanträdesdatum 28 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-03-23  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 49 Dnr 2018-000183  
 
Kultur- och utvecklingsnämndens delegationsordning 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
Kultur- och utvecklingsnämnden antar reviderad delegationsordning 
för kultur- och utvecklingsnämnden, med tilläggsändringen att föl-
jande punkt under Kultur & fritid ”Fastställa och/eller göra tillfälliga 
ändringar i öppettider för lokaler och anläggningar inom avdelning 
kultur & fritids respektive verksamhet” dels ändras till att gälla för 
hela verksamheten och dels flyttas till det övergripande avsnittet  
3. Administration.  

      
Ärendebeskrivning 
I enlighet med kommunallagen 6 kap. 37-40 § 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 38 § som en nämnd inte får delegera, detta 
är bland annat verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kva-
litet. Utifrån kommunallagen har den anställde som beslutar på 
nämndens vägnar en obligatorisk anmälningsskyldighet, och det är 
nämnden som bestämmer i vilken ordning detta ska ske. 
 
Delegationsordningen är ett levande dokument och behöver revide-
ras i samband med förändringar i organisationen.  
 
Beslutsunderlag 
Beredningsutskottets protokoll den 16 mars 2020 § 43 
Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 6 mars 
2020 
Bilaga, reviderad delegationsordning för kultur- och utvecklings-
nämnden 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande ställer sig bakom föreliggande revidering av delegations-
ordningen men föreslår att följande punkt under Kultur & fritid 
”Fastställa och/eller göra tillfälliga ändringar i öppettider för lokaler 
och anläggningar inom avdelning kultur & fritids respektive verk-
samhet” dels ändras till att gälla för hela verksamheten samt flyttas 
till det övergripande avsnittet 3. Administration så att detta delegat-
ionsbeslut gäller för samtliga enhetschefers verksamheter. 

 

  Forts 
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Forts 

Beslutsgång 
Ordförande frågar på eget förslag och finner att kultur- och utveckl-
ingsnämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag.  

_____ 
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§ 50 Dnr 2020-000011  
 
Anmälningar år 2020 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
Kultur- och utvecklingsnämnden lägger redovisningen till  
handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 
Beslut och andra dokument som kommit in till kultur- och utveckl-
ingsnämnden sedan förra sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning den 16 mars 2020 över anmälningar. 
Förteckning den 16 mars 2020 över synpunkter och förslag. 
 _____ 
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§ 51 Dnr 2020-000006  
 
Anmälan av delegationsbeslut 2020 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
Kultur- och utvecklingsnämnden lägger redovisningen till  
handlingarna. 
      
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 16 mars 2020 över delegationsbeslut.     
_____ 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN  Sammanträdesdatum 32 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-03-23  
 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 52 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 rådarbetet 
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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§ 53 Dnr 2020-000010  
 
Informationsärenden år 2020 

 
1. Information från avdelning Kultur & fritid 

Uppdatering gällande situationen med covid-19:  
- Inga evenemang är än så länge inställda (förutom de som di-

rekt riktar sig till äldre på biblioteket) på biblioteket och kul-
turenheten, men man gör en riskbedömning (checklista) inför 
varje evenemang innan. Dock har man begränsat antal plat-
ser, varannan stol osv.  

- Inte märkt av minskning av besök på biblioteket. 
- Drastisk minskning av besökare på Folkhälsocentrum.  

Många avbokningar av lokaler och hallar.  
- Destinationsutvecklingsarbetet pågår, men svårt att få be-

söksföretagen med sig, och har således svårt att planera för 
sommaren.  

 
- Uppdrag från nämndsplan om att synas i flera delar av kom-

munen fortgår. Håller på att skapa sig ett nuläge om var alla 
studieförbunden håller sina arrangemang och aktiviteter.  

- Om ett par veckor är Lugnarohögens grav färdigrenoverad. 
Återstår omfattande invändiga reparationer  i stugan. Invig-
ningsdatum 27-28 juni 2020. Sökt medel från av Region Hal-
land till invigningen.  

- Nya skyltar för hållplatser (utökning efter att Veinge filial-
bibliotek läggs ner) för bokussen håller på att tas fram.  

- Självbetjäningsautomater till huvudbiblioteket kommer 
snart.  

- Status kring Flammabadets campings dusch- och toalettbo-
dar. Bygglovet drar ut på tiden. Under förseningstiden kom-
mer de att kunna använda idrottshallens lokaler.  

Wiveca Ekeblad 
   

2. Lokaloptimering 
- Redovisning av den lokaloptimeringsutredning som gjorts av 

Campus Laholm.  
- Planeringsförutsättningar, förslag och åtgärder.  
- Planeras att denna utrednings intentioner skall träda i kraft i 

augusti, men allt kommer inte vara klart då.  
Mikael Gustafsson, Andreas Meimermondt 
 
 
  Forts 
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Forts 
 

3. Mottagandestatistik i Halland 2014-2019 
- Statistik över antalet mottagna nyanlända i respektive kom-

mun. 
Marie Olsson 
 

4. Marknadsföring Osbecksgymnasiet 
- Redovisning av de marknadsföringsinsatser som görs, och 

planerar göras, för Osbecksgymnasiet. Fortsättning från före-
gående nämnd.  

Ingela Månsson 
 

5. Information från verksamhetschef 
Uppdatering gällande situationen med covid-19:  
- Bedriver distansundervisning och vägledning från verksam-

heterna på Campus Laholm. Fungerar i stort sett bra. Problem 
med V-klass, hög belastning (i hela Sverige). Samma med 
Microsoft Teams (används i hela världen). Svårt att få ige-
nom våra budskap. Personalen agerar positivt och kreativt 
och resonabelt.  

- Konsekvenser av många sjukskrivningar. Utmaningar att 
hålla bemanningen.  

- Samtliga tjänsteresor, inrikes och utrikes, ställs in tills vidare. 
- Skulle grundskolor och förskolor stänga, blir det stora kon-

sekvenser för personalen i KUN. 
 

- Relax Fishing ekonomisk förening är föreslagen för avveckl-
ing. Startar istället Relax Fishing ideell förening.  

- Kontaktpolitikersystemet behöver ses över.  
 

6. Information från ordförande 
- Invigning av Byggåtervinningen. 
- KUNBU har haft möte med KSLU angående det låga sökt-

rycket på Osbecksgymnasiet.  
 

7. Information från kontaktpolitiker 
- Träff på avdelning kultur & fritid, besök på Teckningsmuseet 

följt av konstvandring.  
 

8. Ledamöternas inspel 
 

      
_____ 
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§ 54 Dnr 2020-000105  
 
Tillfällig förändring med anledning av Covid-19 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 
Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar om ett tillfälligt avsteg 
från Laholms kommuns fastslagna regler för avbokningar av lokaler 
och förseningsavgifter för lån av media från och med 1 mars 2020 
och till och med 31 maj 2020 i enlighet med verksamhetens tjänste-
skrivelse den 18 mars 2020.  
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av det globala utbrottet av Covid-19 smitta så har 
föreningslivet och ideella aktörer inom Laholms kommun tvingats 
boka om stora delar av sin verksamhet. Detta innebär att lokaler inom 
flera delar av kultur- och utvecklingsverksamheten drabbas av av-
bokningar. I många fall är vi enligt gällande regler ålagda att ta ut 
avgift från de externa aktörerna som avbokar i ett alltför sent skede.  
Utbrottet av Covid-19 kommer att drabba många ideella verksam-
heter ekonomiskt och den ekonomiska påverkan riskerar att leda till 
att föreningsutbudet minskar. Covid-19 situationen leder dessutom 
till att ett icke obetydligt antal låntagare inom biblioteksverksam-
heten har svårt att återlämna medier i tid enligt Laholms kommun 
fastslagna regelverk. Detta innebär att låntagare kan komma att drab-
bas av förseningsavgifter som ett resultat av antingen karantän med 
anledning av smittskyddsläkares bedömning eller genom ansvarsta-
gande beteende där låntagare med sjukdomssymptom väljer att inte 
återlämna medier i tid av hänsyn till andra i samhället. Kultur- och 
utvecklingsnämnden beslutar om att inga avgifter skall utgå för de 
föreningar som avbokar lokaler och/eller andra bokningsbara resur-
ser samt att inga förseningsavgifter skall utgå för låntagare som inte 
återlämnar medier i tid under perioden 1 mars till 31 maj 2020. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 18 mars 
2020.   
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Jörgen Nilsson (KD) i handläggningen i 
detta ärende.  
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 


