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§ 9 Dnr 2023-000015 

 

Programpris för gymnasieskola år 2023 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar om programpris enligt 

tjänsteskrivelse den 5 januari 2023. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsförvaltningen föreslår nedanstående pris för 

de nationella gymnasieprogram som anordnas i Osbecksgymnasiets 

regi enligt nedanstående tabell. Budgeten omfattar samtliga kostna-

der som gymnasieskolans egna program genererar och består av. 

 

   Program 2023 Program 2023 

   (exkl. moms) (inkl. moms) 

 

Program  Kommunala  Privata 

  huvudmän  huvudmän 

 

Barn- och fritid 114 174 kr  121 025 kr 

 

El- och energi 111 549 kr  118 242 kr 

 

Ekonomi  98 695 kr  104 616 kr 

 

Fordon- och transport 151 925 kr  161 040 kr 

 

Industritekniska 170 990 kr  181 250 kr 

 

Naturvetenskap  136 141 kr  144 309 kr 

 

Samhällsvetenskap 91 994 kr  97 514 kr 

 

Teknik  108 385 kr   114 888 kr 

 

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

ren debiterar Laholms kommun kommer följande principer att till-

lämpas. Vid interkommunal ersättning mellan kommunala skolor 

finns tydligt etablerad praxis fastslagen av Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR) och som ytterligare fastslås i det samverkansavtal 

som gäller mellan de halländska kommunerna. Praxis innebär att den 
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summa som skall debiteras/utbetalas kommer vara den lägsta sum-

man av nedanstående beräkningsgrunder:  

1. Laholms kommuns programpris för gymnasieprogram 2023 

2. Den anordnande kommunens fastslagna programpris för gymna-

sieprogram 2023 

Samverkansavtalet mellan Laholms kommun och Båstad kommun 

fastslår att den summan som ska debiteras/utbetalas ska ske enligt 

den av Skolverket fastslagna riksprislistan för programpris. Vid an-

slagsutbetalning till friskolor tillämpas följande principer:  

- I de fall då Laholms kommun anordnar utbildning inom det gym-

nasieprogram som eleven blivit antagen till gäller att fristående hu-

vudmän debiterar Laholms kommun utifrån Laholms kommuns pro-

grampris för gymnasieprogram 2023. 

- I de fall då Laholms kommun inte anordnar utan i samverkan er-

bjuder utbildning inom det gymnasieprogram som eleven blivit an-

tagen till gäller att friskolan debiterar Laholms kommun utifrån snitt-

priset inom samverkansområdet för gymnasieprogram 2023. 

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

nasieprogram gäller den av Skolverket fastslagna riksprislistan, som 

i skrivande stund ännu inte är fastslagen. Skolverket fastslår rikspris-

listan i januari för varje innevarande år. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 16 januari 2023 § 1 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 januari 

2023 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Berörda kommunala, regionala och privata gymnasieskolor 

Kommunfullmäktige 
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§ 10 Dnr 2022-000372 

 

Svar på remiss av promemoria "Bättre anpassad undervisnings-

tid i grundskolan, specialskolan och sameskolan" 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att inte lämna något ytt-

rande på remissen till kommunstyrelsen då de skolformer som pro-

memorian avser ligger utanför kultur- och utvecklingsnämnden an-

svarsområde. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har skickat remiss av promemorian Bättre anpas-

sad undervisningstid i grundskolan, specialskolan och sameskolan, 

U2022/04085 till kultur- och utvecklingsnämnden för yttrande sen-

ast 22 februari 2023.  

 

Promemorian har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsde-

partementet). I promemorian föreslås ändringar i skolregleringen 

som rör den del av timplanerna för grundskolan, specialskolan och 

sameskolan som avser språkval, skolans val, elevens val och fördel-

ningen av tid mellan vissa ämnen. För att minska den s.k. stoffträng-

seln, dvs. den obalans som uppstår när kraven på vad ett ämne ska 

omfatta inte står i proportion till den tid som har avsatts för ämnet i 

timplanen, föreslås att elevens val ska tas bort och att tiden från ele-

vens val omfördelas till framför allt samhällsorienterande och natur-

orienterande ämnen, men även till vissa praktiskestetiska ämnen. Ef-

tersom elever därmed inte längre kommer att kunna läsa ett nybör-

jarspråk (inklusive teckenspråk för hörande) inom ramen för elevens 

val, föreslås att huvudmännen inom ramen för skolans val även ska 

få erbjuda undervisning i nybörjarspråk. Det föreslås också att det 

vid skolans val inte ska vara möjligt att minska antalet timmar i 

språkval. Motsvarande ändringar har redan beslutats för grund-

särskolan, som den 2 juli 2023 byter namn till anpassad grundskola. 

Ändringar föreslås i skollagen (2010:800), skolförordningen 

(2011:185) och förordningen om dansarutbildning (2011:7). Änd-

ringarna i de två förstnämnda föreslås träda i kraft den 1 juli 2024 

och tillämpas första gången på utbildning från och med höstterminen 

2024. För stadier som en elev har avslutat före ikraftträdandet före-

slås att bestämmelserna i skolförordningens timplaner för grundsko-

lan, specialskolan och sameskolan ska gälla i den äldre lydelsen. Det 

beslut om fördelning mellan årskurser av undervisningstid inom ett 

stadium som fattas utifrån en timplans nya lydelse ska inte tillämpas 
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på årskurser som en elev har avslutat före ikraftträdandet av timpla-

nen. Ändringarna i förordningen om dansarutbildning och följdänd-

ringarna i kursplanerna för moderna språk och teckenspråk för hö-

rande föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.  

 

Alla de skolformer som promemorian avser ligger utanför Kultur- 

och utvecklingsnämnden ansvarsområde. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 16 januari 2023 § 2 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 januari 

2023 

Remiss från kommunstyrelsen  

Bilaga, Promemoria Bättre anpassad undervisningstid i grundskolan, 

specialskolan och sameskolan, U2022/04085 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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§ 11 Dnr 2022-000371 

 

Svar på remiss av SOU 2022:53 "Statens ansvar för skolan" 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden har inga synpunkter eller tillägg till 

besluts- och kunskapsunderlaget och skickar det vidare till kommun-

styrelsen att hantera 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har skickat remiss av betänkandet Statens ansvar 

för skolan – ett besluts- och kunskapsunderlag (SOU 2022:53) kul-

tur- och utvecklingsnämnden för yttrande senast 22 februari 2023. 

Utredningen lägger fram två möjliga alternativ för att utveckla ett 

nytt skolsystem: 

Alternativ 1 – ett fullgånget förstatligande med statligt huvudmanna-

skap för skolan. I detta alternativ har staten både systemansvar och 

huvudmannaansvar. Systemansvaret inbegriper såväl offentliga sko-

lor och komvux som fristående skolor. Det innebär bland annat att 

staten tar över kommunernas ansvar för fördelning av ekonomiska 

resurser till skolan. Staten har också huvudmannaansvar för de of-

fentliga skolorna och för komvux. Det innebär att staten har led-

nings- och driftsansvar för de offentliga skolorna samt arbetsgivar-

ansvar för all offentligt anställd skolpersonal. Inom komvux kan hu-

vudmannaskapet vara skilt från lednings-, drifts- och arbetsgivaran-

svaret om utbildningen bedrivs på entreprenad. Då ligger detta an-

svar i stället på de enskilda utbildningsanordnarna. Fristående skolor 

har fortfarande enskilda huvudmän och ingen förändring sker jäm-

fört med i dag vad gäller lednings- och driftsansvaret samt arbetsgi-

varansvaret för dessa. Det finns två nya skolmyndigheter i stället för 

Skolverket, Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten 

och Sameskolstyrelsen. En myndighet hanterar statens systemansvar 

för skolan och arbetar med styrning och stöd både till de offentliga 

skolorna och komvux samt till de fristående skolorna. En annan myn-

dighet hanterar huvudmannaskapet för de offentliga skolorna och 

komvux. 

Alternativ 2 – ett system där staten förstärker sitt ansvar men utan att 

ta över huvudmannaskapet för skolan. I detta alternativ har kommu-

nerna kvar huvudmannaansvaret för de kommunala skolorna och 

komvux. Fristående skolor har fortfarande enskilda huvudmän och 

ingen förändring sker jämfört med i dag vad gäller lednings- och 

driftsansvaret samt arbetsgivaransvaret för dessa. På samma sätt som 
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i alternativet med ett fullgånget förstatligande har staten systeman-

svar såväl för kommunala skolor och komvux som för fristående sko-

lor. Systemansvaret kan däremot se lite annorlunda ut i jämförelse 

med det fullgångna förstatligandet, eftersom det behöver anpassas 

till att det finns fler huvudmän i detta alternativ. Det kommer också 

att uppstå en skillnad i ansvaret för resursfördelningen där kommu-

nerna i olika grad, utifrån de varianter som utredningen skisserar, be-

håller ett visst ansvar. Avseende skolmyndigheter finns den system-

ansvariga myndigheten även i detta alternativ, men det finns ingen 

ny myndighet med huvudmannaansvar. 

Detta är ett omfattande och välgrundat besluts- och kunskapsun-

derlag som tagits fram av experter inom utbildningsområdet, och 

kultur- och utveckling lämnar därmed inga synpunkter eller tillägg 

till besluts- och kunskapsunderlaget och skickar det vidare till kom-

munstyrelsen att hantera. 

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 16 januari 2023 § 3 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 januari 

2023 

Remiss av betänkandet Statens ansvar för skolan – ett besluts- och 

kunskapsunderlag (SOU 2022:53) 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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§ 12 Dnr 2022-000318 

 

Svar på revisionens granskning av gymnasieskolans kvalitet och 

attraktivitet 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att inte göra några föränd-

ringar utifrån revisionsrapporten utan fortsätter med de redan påbör-

jade processerna som beskrivs i tjänsteskrivelse den 5 januari 2023. 

 

Ärendebeskrivning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Laholms 

kommun granskat om kultur- och utvecklingsnämnden säkerställer 

ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete inom gymnasiesko-

lan samt om det sker ett tillräckligt arbete för att skapa en attraktiv 

gymnasieskolan och därmed även en kostnadseffektiv verksamhet. 

Utifrån granskningsresultaten rekommenderar kommunrevisionen 

kultur- och utvecklingsnämnden att: 

1. Se över nämndsmål och det systematiska kvalitetsarbetet så att det 

ger en utökad uppföljning av de nationella målen för utbildningen, 

med fokus på kunskapsmålen.  

2. Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet utveckla ana-

lysen av orsakerna till de resultat som kommer fram vid uppfölj-

ningen av verksamheten, i syfte att se vad som har effekt på elevernas 

lärande.  

3. Se över målet om sökande till den egna gymnasieskolan och sä-

kerställa att målet tydliggörs, följs upp och att vidtagna åtgärder ana-

lyseras.  

4. Utveckla den ekonomiska uppföljningen i syfte at ta fram underlag 

som bland annat visar på kostnadseffektiviteten i den egna verksam-

heten. 

Kommunrevisionen skickade rapporten till kultur- och utvecklings-

nämnden för yttrande. Revisionen önskar erhålla skriftligt svar på 

granskningsrapporten senast den 14 februari 2023. 
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Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 16 januari 2023 § 4 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 januari 

2023 

Missiv från kommunrevisionen den 10 november 2022 

Bilaga, EY granskningsrapport  av gymnasieskolans kvalitet och      

attraktivitet. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen 
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§ 13 Dnr 2023-000009 

 

Namnsättning av väg år 2023 - Mellbystrand 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden bordlägger ärendet till nästkom-

mande sammanträde och bjuder in representanter från samhällsbygg-

nadsförvaltningen.  
 

Ärendebeskrivning 

En ny detaljplan belägen norr om Birger Pers väg i norra Mellbyst-

rand har vunnit laga kraft och behov finns att namnsätta den nya 

vägen i kvarteret.  

 

Området är idag en äng och arbetsnamnet på detaljplanen har varit 

Ängen. Kommunens planekolog har varit behjälplig med att ta fram 

namnförslag baserat på en ört som finns i området och vi har landat 

i förslaget Ängsviolvägen. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 16 januari 2023 § 5 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 januari 2023 

Bilaga, Kartbilaga över området 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande: Kultur- och utvecklingsnämnden bordlägger ärendet till 

nästkommande sammanträde och bjuder in representanter från sam-

hällsbyggnadsförvaltningen.  

 

Beslutsgång 

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

ingsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadsnämnden  
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§ 14 Dnr 2023-000016 

 

Namnsättning av väg år 2023 - Laholm 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden bordlägger ärendet till nästkom-

mande sammanträde och bjuder in representanter från samhällsbygg-

nadsförvaltningen.  
 

Ärendebeskrivning 

En tidigare ej utbyggd väg belägen mellan Kristianstadsvägen och 

Repslagargatan håller nu på att färdigställas och är därför i behov av 

ett vägnamn. 

 

Vägen är belägen i omedelbar anslutning till där gamla Sofiero gård 

en gång låg. Nu finns endast en byggnad kvar. Namnet Sofiero gårds 

väg ger en historisk koppling till platsen. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 16 januari 2023 § 6 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 januari 2023 

Bilaga, Kartbilaga över området  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande: Kultur- och utvecklingsnämnden bordlägger ärendet till 

nästkommande sammanträde och bjuder in representanter från sam-

hällsbyggnadsförvaltningen.  

 

Beslutsgång 

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

ingsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.  

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 15 Dnr 2022-000195 

 

Bidrag till allmänna samlingslokaler 2023 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att bidrag även utgår 

till föreningar som inte haft minst 20 000kr/år i hyresintäkter.  

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar bidrag till samlingslo-

kaler 2023 enligt nedan: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Ansökningar gällande bidrag till samlingslokaler 2023 har inkommit 

i tid från de 13 föreningar som har godkända samlingslokaler. Samt-

liga föreningar har dessutom inkommit med de handlingar som i öv-

rigt krävs för att bli beviljade bidrag.  

 

Bidraget bygger på redovisade kostnader för verksamhetsåret 

2021.Vissa föreningar har redovisat lägre intäkter än vad som krävs 

för att få bidrag. 2021 var ett år som till viss del påverkades av pan-

demin och det kan möjligtvis vara en del av förklaringen. Föreningar 

som haft lägre intäkter än 20 000 kr/per år har dock i förslaget bevil-

jats bidrag för sina kostnader.  

 

Efter summering av föreningarnas totala driftkostnader uppgår dessa 

till 1 145 897 kronor. Förvaltningen föreslår att föreningarna tilldelas 

Förening Bidrag 2023 

Blankeredsgården 44 680 

Folkets hus Genevad 95 756 

Hasslövs Bygdegård 50 495 

Knäreds Bygdegård 53 568 

Föreningen Lagagården 142 569 

Mellbystrandsföreningen (Hökagården) 113 008 

Mestocka nya bygdegård 51 821 

Bygdegårdsföreningen Skoskumsgården 32 871 

Solbackens Bygdegårdsförening 148 720 

Våxtorps Bygdegårdsförening 117 469 

Våxtorps Godtemplare Byggnadsförening 64 638 

Föreningen Ysby Bygdegård 54 052 

Ålstorps Bygdegård 38 741 

Totalt 1 008 388  
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88% av sina driftkostnader i bidrag vilket innebär att det totalt betalas 

ut 1 008 388 kronor. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 16 januari 2023 § 7 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 janu-

ari 2023 

Ansökningshandlingar och kompletterande bilagor från respektive 

förening. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Majvor Persson (C) i handläggningen av 

ärendet.  

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Berörda föreningar  
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§ 16 Dnr 2022-000321 

 

Svar på samråd Bostadsförsörjningsprogram 2022-2030 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelse 

den 25 november 2022 som svar till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har den 8 november 2022 § 219 godkänt förslag 

på bostadsförsörjningsprogram och skickat ut på samråd. Svar ska 

lämnas till kommunstyrelsen senast 22 februari 2023. 

 

Varje kommun ska enligt lagen om kommunernas bostadsförsörj-

ningsansvar, 2000:1383, planera för bostadsförsörjningen inom 

kommunen. Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att det ska 

utgöra ett underlag för kommunens långsiktiga och strategiska ställ-

ningstaganden kring bostadsförsörjning under perioden 2022– 2030. 

Det ska utgöra underlag för kommunens övriga planering och använ-

das till hjälp för invånare, näringsliv och exploatörer. Till bostads-

försörjningsprogrammet tillhör två bilagor, 1 - Underlag och analys, 

2 - Handlingsplan. Dessa bilagor utgör ett underlag till programmet.  

 

Förslaget har remitterats till samtliga kommunala nämnder samt till 

Länsstyrelsen i Halland, Region Halland och berörda kommuner.  

Kultur- och utvecklingsförvaltningen ser positivt på att ett bostads-

försörjningsprogram har tagits fram och anser att detta är en viktig 

komponent i det fortsatta arbetet med att planera framtida verksam-

het inom alla kultur- och utvecklingsnämndens tre verksamhetsom-

råden.  

 

Kultur- och utvecklingsförvaltningen arbetar i dagsläget med di-

mensioneringsfrågor utifrån lokalbehovsplanen och synliggör där de 

behov som verksamheten har utifrån en växande befolkning. Bo-

stadsförsörjningsplanen ger ytterligare möjlighet att vara precis i de 

beräkningarna och resonemangen när det gäller framtida behov av 

studieplatser inom gymnasieskolan.  

 

Under 2023 kommer verksamhetsområde kultur och fritid att ta fram 

ett styr- och planeringsdokument för fritidsområdet som omfattar id-

rotts-, fritids- och friluftsanläggningar. Ett uppdaterat bostadsförsörj-

ningsprogram är en förutsättning för det arbetet. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2023-01-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 16 januari 2023 § 8 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 no-

vember 2022 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 8 november 2022 § 219 

Bostadsförsörjningsprogram  

Bilaga 1 – underlag och analys 

Bilaga 2 – handlingsplan 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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§ 17 Dnr 2022-000282 

 

Svar på uppmaning gällande energibesparingsåtgärder 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att skicka tjänsteskrivelse 

den 2 januari 2023 som återrapportering till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen uppmanar, i sitt beslut den 11 oktober 2022 §191, 

kultur- och utvecklingsnämnden att genomföra och återrapportera 

om energibesparande åtgärder senast den 31 januari 2023. 

 

Energibesparande åtgärder har diskuterats inom både kultur- och ut-

vecklingsnämnden och kultur- och utvecklingsförvaltningen konti-

nuerligt under 2022. Kultur- och utvecklingsnämndens verksamhet 

är en bred och blandad verksamhet med många olika aspekter på 

energikonsumtion. 

 

Inom frivilliga skolformer bedrivs skolverksamhet uteslutande på 

Campus Laholm och energiförbrukningen inom den verksamheten 

regleras i samråd med hyresvärden, Kommunfastigheter. Inför vin-

tern 2022/2023 har hyresvärden aviserat möjligheten att inomhus-

temperaturen kan komma att behöva sänkas inom anläggningen.  

Inom arbetsmarknadsverksamheten sker ombyggnationer på Repsla-

garegatan och iordningsställande av Humlegången till kontorslokaler 

och i samband med detta ser fastighetsägaren samtidigt över belys-

ningsmöjligheterna och installerar mera energisnåla belysningsmöj-

ligheter. De största energiförbrukarna inom kultur- och utvecklings-

nämndens ansvarsområde finns inom kultur- och fritidsverksam-

heten där Folkhälsocentrum, konstgräsplaner och idrottshallar 

sticker ut som stora förbrukare. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 16 januari 2023 § 9 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 januari 

2023 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 11 oktober 2022 § 191 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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§ 18 Dnr 2022-000237 

 

Svar på remiss av motion om införande av skola för att motverka 

försämrade studieresultat 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

motionen avslås.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Sverigedemokraterna i 

Laholm att: 

- Laholms kommun inför en förberedande skola för att nyanlända 

ska får undervisning i svenska språket för att undvika störande 

tolkhjälp på lektionerna för övriga elever. Men även att övriga 

kunskaper blir jämförbara med de klasser eleverna sedan skall 

placeras i. 

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till kultur- och utveckl-

ingsnämnden och barn- och ungdomsnämnden för yttrande senast 

vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2023.  

Inom kultur- och utvecklingsnämndens verksamheter gymnasieskola 

och vuxenutbildning placeras inte nyanlända elever/studenter in i 

klasser eller grupper utan att ha uppnått de behörighetskrav som 

ställs för behörighet till utbildningen, i detta inkluderas kunskaps-

krav i svenska språket. Till exempel krävs det att elever som blir an-

tagna till ett nationellt program i gymnasieskolan har uppnått god-

känt betyg i svenska eller svenska som andraspråk från grundskolan. 

Om eleven inte uppnår behörighetskraven antas eleven till något av 

gymnasiets introduktionsprogram och för nyanlända elever så är de 

behöriga till språkintroduktion. För vuxenstuderande erbjuds 

svenska för invandrare (SFI) och placeras i kurs och spår utifrån ti-

digare studiebakgrund. För helt nya elever på SFI erbjuds introdukt-

ionskurs innan man går vidare i studierna. Mot bakgrund av detta 

föreslår kultur- och utvecklingsförvaltningen att motionen avslås.  
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Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse  

den 17 januari 2023 

Remiss, Motion om införandet av förberedande skola för att mot-

verka försämrade studieresultat. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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§ 19 Dnr 2023-000002 

 

Anmälningar år 2023 

 

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 17 januari 2023 över anmälningar. 

Förteckning den 17 januari 2023 över synpunkter och förslag. 

 

_____ 
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§ 20 Dnr 2023-000001 

 

Anmälan av delegationsbeslut år 2023 

 

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 17 januari 2023 över delegationsbeslut. 

 

_____ 
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§ 21 Dnr 2023-000003 

 

Anmälan om kränkande behandling, diskriminering och trakas-

serier 2023 

 

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 re-

dovisas till nämnden nästkommande möte. 

 

 

Beslutsunderlag 

Anmälningarna redovisas muntligt på sammanträdet. 

 

_____ 
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§ 22 Dnr 2022-000350 

 

Informationsärende år 2023 

 

1. Utbildning/information från staben 

- Kultur- och utvecklingsnämndens reglemente 

- Nämndsplan  

- Rutinärenden: Anmälningar, Delegationsbeslut och Anmälan 

om kränkande behandling 

Andreas Meimermondt, Marcus Alvstrand, Emelie Eliasson  

 

2. Information från verksamhet kultur & fritid 

- Fritids- och idrottsstrategi 

- Ung i Laholm  

Mats Altemyr, Annika Kharraziha  

 

3. Strategi för destinationsutveckling 

- Information om plan för att ta fram en destinationsutveckl-

ingsstrategi.  

Annika Kharraziha, Anna-Lena Karlsson, Nathalie Sandberg,  

Peter Severin Larsson 

 

4. Antal nyanlända 

Caroline Jakobsson  

 

5. Risk- och väsentlighetsanalys 

- Kort genomgång av syfte och uppbyggnad av risk- och vä-

sentlighetsanalys samt fokus på de högsta identifierade ris-

kerna.  

Andreas Meimermondt 

 

6. Information från förvaltningschef  

- Ny medarbetare i staben – ekonomicontroller 

- Ser kontinuerligt över organisationen och eventuella föränd-

ringar.   

- Beslut om regionalt stöd för att utveckla Lagaholms slottsruin 

som ett besöksmål och kulturhistorisk plats.  

- Fritidsenheten har fått i uppdrag att se över strukturen för för-

eningsbidrag.  

- Ekonomiskt läge 2024 – uppdrag från kommunstyrelsen att se 

över besparingar, ska redovisas för nämnden i mars 2023.  

Andreas Meimermondt 
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7. Information från ordförande  

- Ordförande och 1:e vice ordförande deltar på Länsstyrelsens 

miljömålskonferens.  

- Om nämnden får inbjudningar till konferenser och utbild-

ningar meddela ordförande om det finns intresse, beslut behö-

ver tas i nämnden.  

Gudrun Pettersson  

 

8. Ledamöternas inspel 

- Johan Johansson (M): Fråga om omläggning konstgräsplan 

Glänninge. Svar: Omläggning konstgräsplan Glänninge finns 

med i budget 2023.  

 

 

_____ 
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