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§ 31 Dnr 2022-000064  

 

Ekonomisk rapport år 2022 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av kultur- och utvecklingsnämndens ekonomi och 

eventuella avvikelser. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 mars 2022 § 24 

Ekonomisk rapport jan-feb 2022 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 32 Dnr 2022-000048  

 

Bruttobudgetförändring år 2022 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner förslag till bruttobud-

getförändring avseende internbudgeten för år 2022. Kostnader såväl 

som intäkter minskar med 6 768 tkr i förhållande till kultur- och ut-

vecklingsnämndens beslutade bruttoram den 28 februari 2022 § 11. 

 

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 i detta förslag härleds minskad brutto-

budget för Arbetsmarknadsenheten. Enheten har i samband med in-

ternbudgetarbetet under hösten 2021 budgeterat 7 636 tkr för i bidrag 

(intäkt) från Arbetsförmedlingen för extra tjänster. Personalkostna-

der för de individer som enheten planerade skulle anställas enligt an-

ställningsformen under 2022 beräknades således uppgå till motsva-

rande summa. Det har dock visat sig att regelverket för anställnings-

formen och bidraget förändrats varför Arbetsmarknadsenheten end-

ast kan räkna med ett bidrag motsvarande 868 tkr. Med anledning av 

detta minskar nämnden enhetens bruttobudget enligt detta förslag 

motsvarande 6 768 tkr.  

 
 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 mars 2022 § 25 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 mars 

2022 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 33 Dnr 2022-000065  

 

Programutbud antal platser per program läsåret 2022/2023, Os-

becksgymnasiet 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar, i enlighet med tjänsteskri-

velse den 7 mars 2022, om antal platser per program läsåret 

2022/2023 på Osbecksgymnasiet. 

 

Ärendebeskrivning 

Underlaget för vilka program och antal platser som ska erbjudas på 

Osbecksgymnasiet i Laholms kommun bygger på det intresse som 

har visat sig vid den preliminära ansökan, valomgång 1, som ele-

verna har gjort 2022-02-15. Verksamheten har identifierat risker och 

konsekvenser om program inte startas utan temporära antagnings-

stopp görs på program för att det finns ett för lågt intresse och sö-

kande till vissa program. Risker och konsekvenser som är sannolika 

är att Osbecksgymnasiet tappar framtida sökande elever då utbild-

ningarna blir mindre attraktiva då uppfattningen sprids bland bli-

vande elever att nedläggningshot föreligger på dessa program. Ge-

nom att inte anta elever under ett år gör att programmets expone-

ringskraft minskar vilket många gånger leder till minskat sökantal i 

framtida gymnasieval. Näringslivet får på längre sikt (2-3år) svårare 

att rekrytera arbetskraft vid en nedläggning eller vid ett temporärt 

antagningsstopp på berörda program. Det påverkar näringslivet ge-

nom att företagare och Laholms kommun som arbetsgivare kommer 

att få svårare att rekrytera medarbetare som bor och verkar i Laholms 

kommun. Verksamheten ser att med förslag på beslutet så kan Os-

becksgymnasiet koncentrera sig på att bli attraktiv med de program 

som fortfarande finns beslutade ska erbjudas årskurs 9 vid val till 

gymnasiet och även skapa utrymme för att öka kvalitén och målupp-

fyllelsen på nuvarande program. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 mars 2022 § 26 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 mars 

2022 

Bilaga: Elevsök läsåret 2022/2023 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Gymnasieantagningen Halland 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 34 Dnr 2022-000066  

 

Programutbud 2023/2024 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar, i enlighet med tjänsteskri-

velse, om programutbudet läsåret 2023/2024. 

 

Ärendebeskrivning 

Program som föreslås finns idag inom Osbecksgymnasiets befintliga 

programutbud och verksamheten föreslår att dessa program får möj-

lighet att starta upp även för läsåret 2023/2024. 

 
 

Beslutsunderlag 

Beredningutskottets protokoll den 14 mars 2022 § 27 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 mars 

2022 

Bilaga: Elevsök läsåret 2022/2023 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Gymnasieantagningen Halland 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 35 Dnr 2020-000165  

 

Avseende rapport gemensam process ekonomiskt bistånd 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar om att rapport om resultat 

i den gemensamma processen ska lämnas till nämnden februari, juni 

och oktober med vidaresändning till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

År 2018 påbörjades en gemensam process mellan verksamheterna i 

socialnämnden och i kultur- och utvecklingsnämnden för att indivi-

den snabbare ska nå självförsörjning via arbete och det ekonomiska 

biståndet minska. 

 

Verksamheterna har enligt uppdrag till verksamheterna daterat 1 juni 

2020 lämnat rapport till nämnden januari, mars, maj, september och 

november. Rapporten har vidaresänts till kommunstyrelsen. Rapport 

ska, enligt uppdrag, lämnas på uppnått resultat i form av antalet hus-

håll som uppburit ekonomiskt bistånd per månad, det utbetalda bi-

ståndet per invånare i jämförelse med andra kommuner samt antalet 

personer som avslutats till arbete och eller utbildning. Åtgärder vid 

avvikelser för den gemensamma processen ska rapporteras. 

 

Inför marsmånad har verksamheten inte haft möjlighet att samman-

ställa och göra en gemensam analys i tid för att ärendet ska kunna 

föredras i nämnderna i marsmånad. Verksamheten vill nu föreslå en 

ändring till att rapport lämnas vid tre tillfällen under året, februari, 

juni och oktober månader. Detta för att följa den ordinarie uppfölj-

ningen i samband med nämndsredovisning, uppföljning 1 och 2 samt 

för att vid dessa tillfällen ha som målsättning att mer distinkt göra en 

analys av process och resultat. 

 
 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 mars 2022 § 28 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 mars 

2022 

Bilaga, Uppdrag till verksamheterna daterat 1 januari 2020 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Socialnämnden 

Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 36 Dnr 2021-000235  

 

Kompetensförsörjningsplan 2021-2025 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden antar kompetensförsörjningsplan 

2021-2025. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsförvaltningen har tagit fram ett förslag till 

kompetensförsörjningsplan för perioden 2021-2025. Planen tar sin 

utgångspunkt dels i kommunstyrelsens beslut att ålägga varje för-

valtning inom Laholms kommun att ta fram en kompetensförsörj-

ningsplan och dels i Huvudöverenskommelsen (HÖK) mellan Sveri-

ges kommuner och regioner, Lärarförbundet och Lärarnas Riksför-

bund. Utifrån den överenskommelsen åläggs kultur- och utveckl-

ingsnämnden att fastslå en kompetensförsörjningsplan senast 31 

mars 2021. Kultur- och utvecklingsnämndens kompetensförsörj-

ningsplan skall ses som en förlängning av den kommunövergripande 

kompetensförsörjningsplanen som är under framtagande och fokuse-

rar på de delar av arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare samt 

att attrahera, behålla och utveckla medarbetare. Den föreslagna kom-

petensförsörjningsplanen skall fylla både de syften som formuleras 

av kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott samt de 

syften som formuleras i HÖK. Därför har förslaget tagits fram i sam-

verkan med HR-avdelningen (kommunstyrelsens förvaltning), Lä-

rarförbundet och Lärarnas Riksförbund. 

 
 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 mars 2022 § 29 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 mars 

2022 

Bilaga, Kompetensförsörjningsplan Kultur- och utvecklingsförvalt-

ningen 2021-2025 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 37 Dnr 2022-000090  

 

Ansökan om godkännande som huvudman för nationellt god-

känd idrottsutbildning inom idrotten padel vid den fristående 

gymnasieskolan Apelrydsskolan i Båstad i Båstad kommun 

fr.o.m. läsåret 2023/2024, Dnr 2022:591 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ej 

skicka in ett yttrande kring ansökan från Stiftelsen Apelryd Internat-

ionals ansökan till Skolinspektionen. 

 

Ärendebeskrivning 

Stiftelsen Apelryd International har till Skolinspektionen inkommit 

med en ansökan gällande nationellt godkänd idrottsutbildning i Bå-

stad kommun fr.o.m. läsåret 2023/2024 och syftet med denna ansö-

kan är att omcertifiera en tidigare godkänd nationellt godkänd id-

rottsutbildning för padel på redan befintliga gymnasieprogram. 

 

Ansökan från Stiftelsen Apelryd International bedöms inte påverka 

Laholms kommuns gymnasieskola negativt i så hög grad att ett ytt-

rande är nödvändigt, varken ekonomiskt, organisatoriskt eller peda-

gogiskt. 
 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 mars 2022 § 30 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 mars 

2022  

Remiss kommunstyrelsen, ansökan från Skolinspektionen inkl. an-

sökan om nationell godkänd idrottsutbildning för gymnasieskolan av 

en fristående gymnasieskola i Båstad, dnr 2022:591 _ 

____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 38 Dnr 2022-000088  

 

Ansökan om godkännande som huvudman för riksrekryterande 

utbildning (riksidrottsgymnasium) inom idrotten padel vid den 

fristående gymnasieskolan Apelrydsskolan i Båstad i Båstad 

kommun fr.o.m. läsåret 2023/2024, Dnr 2022:589 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ej 

skicka in ett yttrande kring ansökan från Stiftelsen Apelryd Internat-

ionals ansökan till Skolinspektionen. 

 

Ärendebeskrivning 

Stiftelsen Apelryd International har till Skolinspektionen inkommit 

med en ansökan gällande riksidrottsgymnasium i Båstad kommun 

fr.o.m. läsåret 2023/2024 och syftet med denna ansökan är ett god-

känt riksidrottsgymnasium i padel för utbildningarna; Barn- och fri-

tidsprogrammet och Samhällsvetenskapliga programmet. 

 

Ansökan från Stiftelsen Apelryd International bedöms inte påverka 

Laholms kommuns gymnasieskola negativt i så hög grad att ett ytt-

rande är nödvändigt, varken ekonomiskt, organisatoriskt eller peda-

gogiskt. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 mars 2022 § 31 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 6 mars 

2022 

Remiss kommunstyrelsen, ansökan från Skolinspektionen inkl. an-

sökan om godkännande som huvudman för riksrekryterande utbild-

ning (riksidrottsgymnasium) inom idrotten padel vid den fristående 

gymnasieskolan Apelrydsskolan i Båstad i Båstad kommun 

fr.o.m. läsåret 2023/2024, Dnr 2022:589 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 39 Dnr 2022-000076  

 

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en 

befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren Business School 

Halmstad i Halmstad kommun fr.o.m. läsåret 2023/2024 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att 

skicka in ett yttrande kring ansökan från Thorengruppen AB:s ansö-

kan till Skolinspektionen. 

 

Ärendebeskrivning 

Thorengruppen AB har till Skolinspektionen inkommit med en an-

sökan gällande nyetablering av en fristående gymnasieskola, Thoren 

Business School i Halmstad kommun fr.o.m. läsåret 2023/2024 och 

syftet med denna ansökan är att Starta Naturvetenskapsprogrammet 

med inriktningen Naturvetenskap och samhälle samt programmet 

Försäljning- och service. Genom denna nyetablering som Tho-

rengruppen AB ansökt om kan detta komma att  påverka Laholms 

kommuns gymnasieutbud både på lång och kort sikt då Osbecksgym-

nasiet erbjuder denna inriktning på Naturvetenskapsprogrammet. 

Osbecksgymnasiets programutbud riskerar att behöva minskas ner 

om söktrycket till Naturvetenskapsprogrammet minskar ännu mer 

från idag redan låga nivåer, detta kan även komma att påverka möj-

ligheten till att bedriva Teknikprogrammet då dessa program är be-

roende av varandra. Påverkan för gymnasieungdomarna i Laholm 

blir då att de tvingas till långa resor och långa skoldagar för att kunna 

gå på dessa gymnasieprogram. Invånare med denna utbildningsbak-

grund är viktig för Laholms kommun som har en stor andel av indu-

stri och teknikföretag i kommunen som behöver kompetensförsörjas. 

Ansökan från Thorengruppen AB bedöms påverka Laholms kom-

muns gymnasieskola negativt såväl ekonomiskt som organisatoriskt 

i så hög grad att ett yttrande är nödvändigt.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 mars 2022 § 32 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 6 mars 

2022 

Remiss kommunstyrelsen, ansökan från Skolinspektionen inkl. An-

sökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig 

fristående gymnasieskola vid Thoren Business School Halmstad i 

Halmstad kommun fr.o.m. läsåret 

2023/2024 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angela Magnusson (M), med instämmande från Jan Norrman 

(MED): Kultur- och utvecklingsnämnden skall i sitt yttrande till 

Skolinspektionen välkomna Thoren Business School nyetablering i 

Halmstad med motivering att eleverna i Laholms kommun har rätten 

att själva besluta om vilken skola eller utbildning han eller hon vill 

söka till. Ett avslag av nya möjligheter för den unge skickar fel sig-

naler. Den egna gymnasieskolans attraktionskraft är den faktor som 

ger utslag huruvida den påverkas negativt eller inte vad gäller sökre-

sultat. Laholms kommuns egen gymnasieskola bör anpassa sitt utbud 

så att de utbildningar som tillhandahålls blir attraktiva för kommu-

nens unga. Obsecksgymnasiet har inga platser på Försäljnings- och 

serviceprogrammet och i dagsläget i år bara två sökande till Natur-

vetenskapsprogrammet. 

 

Magnus Johansson (S), med instämmande från Elvis Begic (L), Ber-

til Johansson (LP): Bifall till beredningsutskottets förslag; Kultur- 

och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att skicka in ett 

yttrande kring ansökan från Thorengruppen AB:s ansökan till Skol-

inspektionen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslagen och finner att kultur- och utveckl-

ingsnämnden beslutar i enlighet med beredningsutskottets förslag till 

beslut.   

 

Reservation 

Angela Magnusson (M) och Jan Norrman (MED) reserverar sig till 

förmån för Angela Magnussons (M) förslag.  

 

Ersättares mening: 

Thor-Gunnar Bjelland (M) och Ingrid Sjöberg (M): Ställer sig bakom 

Angela Magnussons (M) förslag.  

 

Jörgen Nilsson (KD) och Kent-Ove Bengtsson (MP): Ställer sig 

bakom beredningsutskottets förslag till beslut.  

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 40 Dnr 2022-000079  

 

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering 

av en fristående  gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Halmstad i 

Halmstads kommun fr.o.m. läsåret 2023/2024. SI 2022:984 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att 

skicka in ett yttrande kring ansökan från Lärlingsgymnasiet i Sverige 

AB/Thorengruppen AB:s ansökan till Skolinspektionen. 

 

Ärendebeskrivning 

Lärlingsgymnasiet i Sverige AB/Thorengruppen AB har till 

Skolinspektionen inkommit med en ansökan gällande nyetablering 

av en fristående gymnasieskola, Yrkesgymnasiet i Halmstad 

kommun fr.o.m. läsåret 2023/2024 och syftet med denna ansökan är 

att starta Barn- och fritidsprogrammet med inriktning Pedagogiskt 

och socialt arbete, Bygg- och anläggningsprogrammet med 

inriktning Husbyggnad, El- och energiprogrammet med inriktning 

Elteknik, Fordons- och transportprogrammet med inriktning 

Personbil, Hantverksprogrammet med inriktning Frisör, barberare 

och hår- och makeupstylist samt Vård- och omsorgsprogrammet. 

Genom denna nyetablering som Lärlingsgymnasiet i Sverige 

AB/Thorengruppen AB ansökt om kan detta komma att påverka 

Laholms kommuns gymnasieutbud på lång sikt då 

Osbecksgymnasiet erbjuder flertalet av dessa program. 

Osbecksgymnasiets programutbud riskerar att behöva minskas ner 

om utbudet av gymnasieplatser i regionen ökar i för hög grad, här 

rekommenderas Skolinspektionen att ta hänsyn till kommande 

dimensioneringsutredning kring behovet av utbildningsplatser i 

regionen. Påverkan för gymnasieungdomarna i Laholm blir då att de 

tvingas till långa resor och långa skoldagar för att kunna gå på dessa 

gymnasieprogram. Ansökan från Lärlingsgymnasiet i Sverige 

AB/Thorengruppen AB bedöms påverka Laholms kommuns 

gymnasieskola negativt såväl ekonomiskt som organisatoriskt i så 

hög grad att ett yttrande är nödvändigt. 
 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 mars 2022 § 33 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 6 mars 

2022 

Remiss kommunstyrelsen, ansökan från Skolinspektionen inkl. an-

sökan avseende nyetablering av en fristående gymnasieskola, Yrkes-

gymnasiet i Halmstad, dnr SI 2022:984 
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Ersättares mening: 

Jörgen Nilsson (KD) och Kent-Ove Bengtsson (MP): Ställer sig 

bakom beredningsutskottets förslag till beslut.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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§ 41 Dnr 2022-000084  

 

Ansökan om godkännande som huvudman för särskild variant 

av nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gym-

nasieskolan Aspero Idrottsgymnasium Halmstad i Halmstad 

fr.o.m. läsåret 2023/2024. , Dnr: 2022:593 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ej 

skicka in ett yttrande kring ansökan från Aspero Friskolor AB:s an-

sökan till Skolinspektionen. 

 

Ärendebeskrivning 

Aspero Friskolor AB har till Skolinspektionen inkommit med en an-

sökan gällande nationellt godkänd idrottsutbildning i Halmstad kom-

mun fr.o.m. läsåret 2023/2024 och syftet med denna ansökan är att 

omcertifiera en tidigare godkänd nationellt godkänd idrottsutbild-

ning för handboll för redan befintliga gymnasieprogram. Denna 

omcertifiering som Aspero Friskolor AB ansökt om kommer inte på-

verka Laholms kommuns gymnasieutbud negativt.  

 

Ansökan från Aspero Friskolor AB bedöms inte påverka Laholms 

kommuns gymnasieskola negativt i så hög grad att ett yttrande är 

nödvändigt, varken ekonomiskt, organisatoriskt eller pedagogiskt. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 mars 2022 § 34 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 6 mars 

2022 

Remiss kommunstyrelsen, ansökan från Skolinspektionen inkl. an-

sökan om nationell godkänd idrottsutbildning för gymnasieskolan av 

en fristående gymnasieskola i Halmstad, dnr 2022:593 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 42 Dnr 2022-000083  

 

Ansökan om nationellt godkänd idrottsutbildning - Dnr: 

2022:595 Aspero Friskolor AB 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Yttrande avseende ansökan om nationell godkänd idrottsutbildning 

för gymnasieskolan av en fristående gymnasieskola i Halmstad, dnr 

2022:595 

 

Ärendebeskrivning 

Aspero Friskolor AB har till Skolinspektionen inkommit med en an-

sökan gällande nationellt godkänd idrottsutbildning i Halmstad kom-

mun fr.o.m. läsåret 2023/2024 och syftet med denna ansökan är att 

omcertifiera en tidigare godkänd nationellt godkänd idrottsutbild-

ning för golf på redan befintliga gymnasieprogram. 

Denna om certifiering som Aspero Friskolor AB ansökt om kommer 

inte påverka Laholms kommuns gymnasieutbud negativt.  

 

Ansökan från Aspero Friskolor AB bedöms inte påverka Laholms 

kommuns gymnasieskola negativt i så hög grad att ett yttrande är 

nödvändigt, varken ekonomiskt, organisatoriskt eller pedagogiskt. 
 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 mars 2022 § 35 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 6 mars 

2022 

Remiss kommunstyrelsen, ansökan från Skolinspektionen inkl. an-

sökan om nationell godkänd idrottsutbildning för gymnasieskolan av 

en fristående gymnasieskola i Halmstad, dnr 2022:595 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 43 Dnr 2022-000082  

 

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en 

fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet i Halmstad i Halm-

stads kommun, dnr 2022:731 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ej 

skicka in ett yttrande kring ansökan från Lärande i Sverige AB;s an-

sökan till Skolinspektionen. 

 

Ärendebeskrivning 

Lärande i Sverige har till Skolinspektionen inkommit med en ansö-

kan gällande utökning av befintlig fristående gymnasieskola, Real-

gymnasiet i Halmstad kommun fr.o.m. läsåret 2023/2024 och syftet 

med denna ansökan är att Starta upp El- och energiprogrammet med 

inriktningen Dator och Kommunikationsteknik.  

 

Genom denna utökning som Lärande i Sverige ansökt om kommer 

inte detta påverka Laholms kommuns gymnasieutbud på kort sikt då 

Osbecksgymnasiet inte erbjuder denna inriktning på El- och energi-

programmet men hur det kommer påverka Laholms kommun som 

kommunal huvudman i ett längre perspektiv är omöjligt att uttala sig 

om utifrån nuvarande söksiffror till gymnasiet eller befolkningspro-

gnoser. Ansökan från Lärande i Sverige AB bedöms inte påverka 

Laholms kommuns gymnasieskola negativt i så hög grad att ett ytt-

rande är nödvändigt, varken ekonomiskt, organisatoriskt eller peda-

gogiskt. 
 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 mars 2022 § 36 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 6 mars 

2022 

Remiss kommunstyrelsen, ansökan från Skolinspektionen inkl. An-

sökan om godkännande som huvudman för utökning av en fristående 

gymnasieskola vid Realgymnasiet i Halmstad i Halmstads kommun, 

dnr 2022:731 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 44 Dnr 2022-000074  

 

Detaljplan för Kv Hästen i Laholms stad  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden ser positivt på den föreslagna de-

taljplanen kvarteret hästen och har inget att erinra mot förslaget. 

 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar på kommunstyrelsens upp-

drag med detaljplan för kvarteret hästen i anslutning till Stortorget i 

Laholm.  

 

Kultur- och utvecklingsförvaltningen ser positivt på detaljplanens in-

tention att bevara den kulturhistoriskt viktiga miljön i anslutning till 

Stortorget i Laholm genom att tydliggöra att fasaden mot Stortorget 

skall passa in i den historiska gatubilden. Ur ett destinationsutveckl-

ingsperspektiv är åtgärder som ökar attraktiviteten och livskraften i 

Laholms centralort också av största vikt. Det tillskott av centrumnära 

lägenheter som detaljplanen möjliggör och de affärslokaler som blir 

ett resultat av eventuell byggnation kan stärka centrumhandeln och 

skapa förutsättningar för ökat inresande till kommunen.  

 

Det är kultur- och utvecklingsförvaltningen uppfattning att den före-

slagna detaljplanen medför positiv måluppfyllnad inom kultur- och 

utvecklingsnämndens ansvarsområde. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 mars 2022 § 37 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 mars 

2022 

Detaljplan för Hästen 2, 3, 4 och 7, Kv Kästen i Laholms stad 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 45 Dnr 2022-000077  

 

Detaljplan för Åmot 1:111, Mellbystrands centrum  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden ser positivt på detaljplan för Åmot 

1:100 med flera, Mellbystrands centrum, Mellbystrands tätort 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har gett samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 

detaljplanelägga Mellbystrands centrum. Syftet med detaljplanen är 

att möjliggöra mötesplatser, bostäder, verksamheter och parkerings-

platser och samtidigt stärka en centrumkaraktär med hög arkitekto-

nisk och gestaltningsmässig utformning. Platsen ska utvecklas med 

hänsyn till befintliga kulturmiljövärden samt säkerställa att dessa 

inte förvanskas. 

 

I enligt med 5 kapitlet 11-17 §§ plan- och bygglagen 

(2010:900/2014:900) sänds detaljplanen här ut på samråd och pågår 

fram till den 27 mars 2022.  

 

Kultur- och utvecklingsförvaltningen ser positivt på detaljplanen och 

har inget att invända. Det är kultur- och utvecklingsförvaltningen 

uppfattning att den föreslagna detaljplanen medför positiv målupp-

fyllnad inom kultur- och utvecklingsnämndens ansvarsområde.  

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 mars 2022 § 38 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 mars 

2022 

Plansamråd, Detaljplan för Åmot 1:100 med flera, Mellbystrands 

centrum, Mellbystrands tätort 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 46 Dnr 2022-000022  

 

Anmälningar år 2022 

 

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 18 januari 2022 över anmälningar. 

Förteckning den 18 januari 2022 över synpunkter och förslag. 

_____ 
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§ 47 Dnr 2022-000017  

 

 Anmälan av delegationsbeslut år 2022 

 

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 18 januari 2022 över delegationsbeslut. 

_____ 
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§ 48 Dnr 2022-000021  

 

Anmälan om kränkande behandling, diskriminering och trakas-

serier 2022 

 

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 riktlin-jer 

den 29 augusti 2018 § 121. Enligt Skolverkets allmänna rådar-betet 

mot diskriminering och kränkande behandling (SKOLFS 2012:10) 

bör huvudmannen bland annat se till att det finns en tyd-lig ansvars-

fördelning för utredningen och att det finns tydliga ruti-ner för denna. 

Huvudmannen bör även ha system och upprätta ru-tiner för hur en 

anmälan om kränkande behand-ling/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 känne-dom om att en elev anser sig ha blivit utsatt 

för kränkande behand-ling/ diskriminering/ trakasserier i samband 

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

skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Dessa anmälningar re-

dovisas till nämnden nästkommande möte. 

 

Beslutsunderlag 

Anmälningarna redovisas muntligt på sammanträdet. 

_____ 
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§ 49 Dnr 2022-000012  

 

Informationsärende år 2022 

 

 

1. Information om revisionens granskning av hanteringen  

av pandemin  

- Rapporten visar en begränsad bild av helheten, vill ge en bredare 

bild; vad som inte står i rapporten. Verksamhetscheferna redogör 

för vad de ser för positiva och negativa effekter pandemin haft på 

respektive verksamhetsområde.  

Wiveca Ekeblad,  Cecilia Ericsson, Andreas Meimermondt 

 

2. Vision Lugnarohögen - förstudie 

Jonas Heintz 

 

3. Utbildning av Ciceron Assistenten  

Anette Larsson, Martina Gustavsson 

 

4. Information från förvaltningschef 

- Rekrytering verksamhetschefer; klar med verksamhetschef kul-

tur & fritid.  

- Kompetensförsörjning och uppsägningar/nyrekryteringar.   

- Flyktingmottagande, evakueringsboende och krisstabsarbetet 

med anledning av kriget i Ukraina.  

Andreas Meimermondt 

 

5. Information från ordförande 

- Hård påfrestning på förvaltningen med anledning av flyktingmot-

tagandet, andra saker får stå åt sidan. 

Ove Bengtsson 

 

6. Ledamöternas inspel 

- Inget att tillägga.  

 

_____ 

 
 

 




